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Voorwoord 

 

Ik heb dit onderzoeksdossier geschreven als samenvatting en eindproduct van een onderzoek dat ik 

in de maanden maart t/m juni 2010 heb uitgevoerd tijdens mijn stage bij Wing in Wageningen. Deze 

stage vormt een onderdeel van mijn Masteropleiding Forest and Nature Conservation (specialisatie in 

Policy) aan de Wageningen Universiteit, die ik begin 2011 hoop af te ronden. In zijn geheel heb ik 

ruim 200 uur besteed aan de werkzaamheden waarvan dit dossier het eindproduct is.  

Ik heb dit onderzoek uitgevoerd in opdrachtgeving van WeRKpartners, een samenwerkingsverband 

van drie adviesbureaus (Dauvellier Planadvies, H2Ruimte en Wing) met betrekking tot ruimtelijke 

kwaliteit. Hierbij ben ik inhoudelijk vooral begeleid door Peter Dauvellier (Dauvellier planadvies). 

Inhoudelijke feedback en advies heb ik gekregen van Jannemarie de Jonge (Wing) en Henk Puylaert 

(H2Ruimte), en ook van mijn collega’s bij Wing tijdens een korte presentatie van enkele voorlopige 

resultaten. Veelal heb ik zelfstandig gewerkt en mijn eigen werkwijzen en analysemethoden 

uitgekozen.  

Ik wil dit voorwoord nog gebruiken om een aantal mensen te bedanken: ten eerste mijn 

stagebegeleidster Suzan Klein Gebbink, die weliswaar niet inhoudelijk betrokken is geweest bij dit 

onderzoek, maar wel heeft geholpen bij het managen van mijn werk en het focusen op mijn doelen. 

Verder wil ik Peter Dauvellier bedanken voor de hulp en de goede kritiek op mijn resultaten, voor de 

boottocht door een stukje Friesland en voor het mij laten kennismaken met het prachtige programma 

‘The Brain’. Ook wil ik Jannemarie de Jonge bedanken, die dit onderzoek vanuit Wing begeleid heeft 

en mij ook inhoudelijk heeft geadviseerd. Ook wil ik Henk Puylaert bedanken voor zijn adviezen. 

Verder ook nog een bedankje naar mijn collega’s bij Wing voor de input tijdens een werkoverleg (en 

soms ook daarbuiten) en voor de thee en de gezellige tijd!   
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1. Inleiding 

De matrix ruimtelijke kwaliteit (vanaf hier: ‘de matrix’) is een ‘instrument’ dat deel uitmaakt van de 

Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit. De Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit ( ‘de werkbank(methode)’) is een 

methode die het concretiseren van ruimtelijke kwaliteit vanuit een participatieve invalshoek centraal 

stelt bij gebiedsontwikkeling. De matrix vervult hierin een belangrijke rol om ruimtelijke kwaliteit 

grijpbaar en bespreekbaar te maken. In deze inleiding zal de werkbankmethodologie kort worden 

besproken, waarna de matrix ruimtelijke kwaliteit in meer detail behandeld zal worden.  

1.1. De werkbankmethodologie 

In onderstaande paragrafen wordt het achterliggende gedachtegoed van de Werkbank 

Ruimtelijke Kwaliteit kort toegelicht. Hierbij zal het vooral gaan om globale informatie. Voor 

meer informatie over de Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit verwijs ik naar www.werkpartners.net.  

Filosofie 

De Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit stelt het concretiseren van ruimtelijke kwaliteit vanuit een 

participatieve invalshoek centraal bij gebiedsontwikkeling. De werkbank is ontwikkeld in het kader 

van het programma ‘Vernieuwend ruimtegebruik’ van Habiforum, kennisnetwerk in de ruimtelijke 

ordening en gebiedsontwikkeling (1999-2009), en richt zich op complexe ruimtelijke vraagstukken 

zoals die bij gebiedsontwikkeling aan de orde komen. De werkbank gaat hierbij uit van drie 

kerngedachten: 

1. Ruimtelijke kwaliteit is overal en voor iedereen anders. Kwaliteit zal in iedere situatie opnieuw 

moeten worden gewogen en benoemd. 

2. Ruimtelijke kwaliteit groeit (of erodeert) tijdens het planproces. Ruimtelijke kwaliteit kan alleen 

groeien als ze wordt gekoesterd en tijdens het hele proces centraal wordt gesteld.  

3. Gebruikers zijn vanaf het begin bij het proces betrokken en hebben het laatste woord. De 

uiteindelijke kwaliteit moet worden gewaardeerd door degenen om wie het gaat. Proactieve en 

transparante samenwerking betaalt zich 

terug in vertrouwen en draagvlak.  

Cyclisch proces 

Kwaliteit benoemen is een begin, het actief 

ontwikkelen en ontwerpen van kwaliteit is 

iets heel anders. Dit vraagt om een cyclisch 

proces, waarbij het gehele proces al in de 

beginfase in beeld wordt gebracht.  

Dit cyclische proces vormt de basis van het 

gedachtegoed van de Werkbankmethode en 

biedt een continu kader voor een proces. Bij 

de eerste ‘strevingen’ wordt ook gekeken 

naar het realiteitsgehalte en naar 

beheersvraagstukken. In latere fasen wordt 

steeds teruggekeken naar het begin: zitten 

we nog steeds op het goede kwaliteitsspoor? 

Welke nieuwe ambities zijn toegevoegd? 

http://www.werkpartners.net/


 

Titel  Datum  Wing 6 

Hierbij is het van belang dat oorspronkelijke initiatiefnemers, ontwerpers en eindgebruikers in beeld 

blijven en niet tijdens het planproces uit beeld verdwijnen. Zij bewaken de focus op ruimtelijke 

kwaliteit en zorgen ervoor dat de inhoud een centrale positie blijft innemen in het proces, dat begint 

en eindigt in de gebruiksfase.  

1.2. Matrix ruimtelijke kwaliteit 

De Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit biedt een verzameling aan ‘gereedschap’ voor het 

doorlopen van een ruimtelijk planningsproces. Hiervan is de matrix ruimtelijke kwaliteit er 

één. Zoals de naam werkbank al doet vermoeden gaat het hier niet om een aantal vaste 

stappen die worden doorlopen, maar veel meer om een aantal instrumenten die gebruikt 

kunnen worden om een proces vorm te geven. Uitgangspositie hierbij is dat ruimtelijke 

kwaliteit altijd maatwerk is en dientengevolge niet in een ‘keurslijf’ geperst dient te worden.  

Kwaliteit in meervoud 

De matrix ruimtelijke kwaliteit komt voort uit de publicatie ‘kwaliteit in meervoud’ (2001).
1
 In dit rapport 

is de matrix als analysekader voor ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld in het kader van Habiforum, 

kennisnetwerk voor meervoudig ruimtegebruik. Hierna is de matrix toegepast in een aantal 

praktijkprojecten. De ervaringen uit deze projecten brachten nieuwe input voor verdere ontwikkeling 

en invulling van de matrix met voorbeeldbegrippen.  

Matrix ruimtelijke kwaliteit 

De matrix ruimtelijke kwaliteit vormt een van de belangrijkste instrumenten van de werkbankmethode, 

en is gebruikt in vrijwel alle cases waarin met deze methode is gewerkt. Het is een breed toepasbaar 

hulpmiddel om ruimtelijke kwaliteit grijpbaar en bespreekbaar te maken. De matrix functioneert hierbij 

ter inspiratie en als denkkader, als ‘kapstok’ om begrippen aan op te hangen. Door een combinatie 

van ‘waarden’ en ‘belangen’ in de matrix ontstaan aandachtsvelden voor ruimtelijke kwaliteit. Het 

laten invullen van de matrix door gebruikers leidt tot een breed scala aan kwaliteiten die kunnen 

worden meegenomen in een proces.  

 

 

In deze matrix worden vier verschillende soorten belangen onderscheiden: economische belangen, 

sociale belangen, ecologische belangen en culturele belangen. Deze belangen worden verder 

onderverdeeld over drie verschillende waarden: gebruikswaarden, belevingswaarden en 

toekomstwaarden. In onderstaand tekstvak worden deze waarden verder toegelicht. 

                                                           

 
1
 Kwaliteit in meervoud. Conceptualisering en operationalisering van ruimtelijke kwaliteit voor meervoudig 

ruimtegebruik. Pieter Hooimeijer; Henk Kroon; Joke Luttik, 2001.  
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Sociale 

belangen 

Ecologische 

belangen 

Culturele 

belangen 
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Belevingswaarden     

Toekomstwaarden     
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Door de matrix als een van de ‘startpunten’ in een ruimtelijk planningsproces te gebruiken kan in een 

korte tijd een breed scala aan gebiedskwaliteiten bovenkomen die kunnen worden meegenomen in 

het verdere proces. De inbreng van gebruikers is hierbij leidend, want zij zijn het die de matrix 

invullen en kwaliteiten benoemen. In 20 minuten tijd kan een groep van 10 tot 20 deelnemers soms 

meer dan 200 gebiedskwaliteiten aanleveren. Hierbij wordt gebruikers meestal de vraag meegegeven 

om na te denken over welke kwaliteiten een gebied in de toekomst moet ontwikkelen of behouden. 

Ter inspiratie wordt daarbij meestal een matrix met voorbeeldbegrippen gepresenteerd.  

Hoewel de matrix meestal aan het begin van een proces wordt ingezet, kan zij ook later in een 

proces worden toegepast. Zij kan dan helpen om ruimtelijke kwaliteit te inventariseren ter aanvulling 

op een plan, plankwaliteit te inventariseren of om te helpen bij het formuleren van concrete projecten 

in een plangebied. 

 

Onderstaand is een matrix met voorbeeldbegrippen weergegeven, zoals deze op de website van WeRKpartners 

is gepresenteerd. Verdere toelichting op deze begrippen is te vinden in bijlage 1. 

 Economische 

belangen 

Sociale belangen Ecologische 

belangen 

Culturele belangen 

Gebruikswaarden Bereikbaarheid 

Stimulerende effecten 

Gecombineerd gebruik 

Slimme plaatskeuze 

Inbreng 

Eerlijke verdeling 

Keuzemogelijkheden 

Toegang 

Externe veiligheid 

Schoon milieu 

Water in balans 

Ecologische structuur 

Keuzevrijheid 

Culturele 

verscheidenheid 

Belevingswaarden Imago/uitstraling 

Aantrekkelijkheid 

Gelijkwaardigheid 

Verbondenheid 

Rust en ruimte 

Schoonheid der natuur 

Eigenheid 

Contrastrijke omgeving 

Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 

 

Bij het kopen van een huis let je ondermeer op de volgende kenmerken:  

 Zijn de gebruiksmogelijkheden passend voor de activiteiten van mij en mijn gezin? (Gebruikswaarde) 

 Past de sfeer van huis en de buurt bij mijn leefstijl en geeft die een aangenaam gevoel? (Belevingswaarde) 

 Is het huis aan te passen aan veranderende woonwensen, goedkoop in onderhoud en is het op termijn goed te 

verkopen? (Toekomstwaarde) 

Tezamen vormen deze waarden de ruimtelijke kwaliteit van het huis. De meest compacte omschrijving van ruimtelijke 

kwaliteit is daarom: 

Ruimtelijke Kwaliteit = Gebruikswaarde + Belevingswaarde + Toekomstwaarde 

Dezelfde waarden zijn aan de orde bij het bepalen van de ruimtelijke kwaliteit van een straat, een buurt, wijk of zelfs een 

regio. Daarbij zullen bij de verschillende waarden wel steeds andere kwaliteitskenmerken worden gebruikt. Maar in 

essentie gaat het om dezelfde waarden. 

 

De drie waarden kunnen we opsplitsen naar criteria of kwaliteitskenmerken, bijvoorbeeld: 

 Gebruikswaarde = doelmatigheid + functionele samenhang 

 Belevingswaarde = diversiteit + identiteit + schoonheid 

 Toekomstwaarde = duurzaamheid + aanpasbaarheid + beheerbaarheid 

We kunnen nog veel meer kwaliteitscriteria aan deze waarden koppelen. Er ontstaat dan een regenboog aan kleuren van 

ruimtelijke kwaliteit. Die kleuren vloeien bovendien geleidelijk in elkaar. Dat is mooi maar niet praktisch. Het gaat er steeds 

om de aspecten te vinden die van toepassing zijn voor het project of gebied in kwestie. 

 

Overgenomen van: www.werkpartners.net  

http://www.werkpartners.net/gids.html
http://www.werkpartners.net/
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 Sociale veiligheid Gezonde leefomgeving Schoonheid der cultuur 

 

Toekomstwaarden Stabiliteit en flexibiliteit 

Agglomeratie 

Gebundelde 

aantrekkelijkheid 

Iedereen aan boord 

Sociaal draagvlak 

Ecologische voorraden 

Gezonde ecosystemen 

Erfgoed 

Integratie 

Culturele vernieuwing 

 

Praktijkervaringen 

De matrix is reeds toegepast in een breed scala aan praktijkprojecten en blijkt toepasbaar in een zeer 

brede context – van de ontwikkeling van een winkelcentrum tot die van een nieuwe woonwijk en van 

een vliegveld tot projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier. Uit deze praktijkcases blijkt dat de 

matrix een goed referentiekader biedt om ruimtelijke kwaliteit te benoemen. Gebruikers omschrijven 

de matrix vaak als ‘inspirerend’ en ‘stimulerend’. Toch blijkt uit deze cases ook dat de matrix (met 

voorbeeldbegrippen) in enkele gevallen een beperkende dan wel sturende werking kan hebben op 

gebruikers.
 2
   

Uit deze praktijkprojecten blijkt ook de meerwaarde van het betrekken van ‘gebruikers’ die het gebied 

kennen en beleven: het alleen betrekken van ambtenaren leidt tot minder benoemde kwaliteiten dan 

in de projecten waar een breder scala aan actoren is betrokken. Ook ligt de focus in projecten met 

alleen ambtenaren meer op de economische belangen dan in cases waarin een breder scala aan 

actoren is betrokken.
3
  

Clusteren 

Een stap die vaak na het invullen van de matrix wordt toegepast is het clusteren van de benoemde 

kwaliteiten. In deze stap wordt er per belang (economisch, sociaal, ecologisch en cultureel) gekeken 

naar clusters van kwaliteiten. Meestal wordt dit in vier groepen gedaan (een groep per belang), die 

soortgelijke kwaliteiten groeperen en een passend motto meegeven. Hierna worden deze clusters 

vaak ook nog gescoord. Hiermee kunnen gebruikers aangeven wat zij belangrijk vinden en welke 

kwaliteiten zij als kwetsbaar zien (verdwijnt als er niet wordt ingegrepen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

2
 Participation matters. An evaluation of the workbench method. Inge de Graaff; Thomas Mattijssen; Adina 

Nerghes; Niken Puspita Rini; Doutzen Wagenaar; Niels Zoeteman, 2009.  
3
 Participation matters. An evaluation of the workbench method. Inge de Graaff; Thomas Mattijssen; Adina 

Nerghes; Niken Puspita Rini; Doutzen Wagenaar; Niels Zoeteman, 2009.  
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2. Vraagstelling en methode 

In het onderzoek dat ik heb uitgevoerd heb ik voornamelijk gekeken naar de invulling van de matrix 

ruimtelijke kwaliteit: welke begrippen komen er naar voren uit de verzameling van praktijkcases die in 

de loop der jaren is opgebouwd? De centrale vraagstelling hierbij is: 

 

How are aspects of ‘spatial quality’ appointed by users of this space and how can in that light be 

reflected upon the so called ‘Habiforummatrix’ as recorded by Hooimeijer et al. (2001) in the 

publication ‘Kwaliteit in meervoud’ ?  

 

In het Nederlands komt dit neer op:  

 

Hoe worden aspecten van ‘ruimtelijke kwaliteit’ benoemd door gebruikers van deze ruimte, en hoe 

kan in dat licht worden gereflecteerd op de zogenaamde ‘Habiforummatrix’ als ontworpen door 

Hooimeijer et al. (2001) in de publicatie ‘Kwaliteit in meervoud’? 

 

Voor dit onderzoek heb ik een database opgebouwd in Excel. Uit een verzameling van 22 cases 

waren er 15 bruikbaar, wat inhield dat er complete informatie beschikbaar was over de invulling van 

de matrix door iedere gebruiker in deze cases. Deze kwaliteiten heb ik ingevuld in een Excel-

bestand, eerst per kolom van de matrix en later ook per cel. Dit leverde in totaal maar liefst 2590 

kwaliteiten op, verspreid over de cellen van de matrix en samengesteld door ongeveer 250 

gebruikers. Rode draad door mijn onderzoek is geweest dat de input van gebruikers zoveel mogelijk 

leidend is. Kwaliteiten zijn niet ‘juist’ of ‘onjuist’ benoemd, maar een feitelijk gegeven. Als gebruikers 

iets als kwaliteit benoemen dan is het een kwaliteit. 

Deze database vormt de uitgangspositie van mijn onderzoek: de hierin benoemde kwaliteiten zijn de 

data waaruit ik mijn resultaten heb geproduceerd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik 

verschillende vormen van onderzoek toegepast: 

 Het handmatig scoren van benoemde kwaliteiten aan de hand van voorbeeldbegrippen 

 Een word count analyse waarin ik de frequentie van benoeming van begrippen heb onderzocht 

 Een ‘brain’ analyse, waarin ik mind-maps heb gemaakt van de cellen van de matrix 

 Een analyse van de gehele database aan kwaliteiten en hoe begrippen zich hierover verdelen 

 Hieronder zullen deze onderzoeksvormen worden beschreven.  

2.1. Handmatig scoren 

Een eerste stap in het onderzoek was om te kijken naar de validiteit van de voorbeeldbegrippen: in 

hoeverre bieden zij een goede referentie voor de door gebruikers benoemde kwaliteiten en 

waar ontstaan er ‘clusters’ van begrippen die niet onder deze voorbeeldbegrippen vallen?  

Dit heb ik gedaan door uit elke cel van de matrix 50 door gebruikers benoemde kwaliteiten op 

een aselecte wijze te selecteren. Deze kwaliteiten heb ik vervolgens handmatig ‘gescoord’, door 

te kijken of zij vielen in te delen onder een bepaald voorbeeldbegrip uit de in hoofdstuk 2 

gepresenteerde matrix met voorbeeldbegrippen. Op deze wijze is niet zozeer gekeken naar hoe 

kwaliteiten worden benoemd, maar meer of kwaliteiten vallen te clusteren rond een bepaald 

thema. In sommige cellen van de matrix kon dit vrij aardig, in andere ontstonden er gaten en 

heb ik een eerste suggestie voor toevoeging gedaan.  

Na eerst 50 kwaliteiten te hebben geselecteerd heb ik in Excel een schema gemaakt, waarin ik 

deze begrippen in de rijen gezet heb en de voorbeeldbegrippen in de kolommen. Hierna ben ik 

gaan ‘scoren’, door de voorbeeldbegrippen af te vinken en een kruisje te zetten in die cellen van 
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het schema waar deze voorbeeldbegrippen overeen kwamen met door gebruikers benoemde 

kwaliteiten. Hiermee heb ik op eigen inzicht de door gebruikers benoemde kwaliteiten 

onderverdeeld bij de voorbeeldbegrippen voor zover dit mogelijk was. Bij de invulling ben ik 

zoveel mogelijk uitgegaan van de uitleg van de voorbeeldbegrippen die op de website van 

WeRKpartners (www.werkpartners.net) staat. Deze toelichting is weergegeven in bijlage 1. 

Soms heb ik hier kanttekeningen bij gesteld. 

De belangrijkste kanttekening bij deze handmatige analyse is het gegeven dat dit erg arbitrair is. 

Hoewel voorbeeldbegrippen in sommige gevallen vaak letterlijk worden benoemd is dit lang niet 

altijd het geval, en in die gevallen heb ik op basis van eigen inzicht een oordeel gemaakt. Een 

tweede kanttekening is dat de 50 begrippen niet allesomvattend zijn: gemiddeld werden er ruim 

200 per cel benoemd, waardoor er een (kleine) kans is dat door willekeurige selectie een 

vertekend beeld ontstaat.  

Nadat ik voor iedere cel van de matrix 50 kwaliteiten heb benoemd ben ik gaan tellen: hoeveel 

van de benoemde kwaliteiten kan ik onder welk voorbeeldbegrip scharen en hoeveel van de 

door gebruikers benoemde kwaliteiten kan ik hiermee verklaren? Op deze manier heb ik 

gekeken naar de ‘dekkingsgraad’ van deze begrippen. Hoe lager deze ‘dekkingsgraad’ was, 

hoe meer ik ben gaan zoeken naar een of meerdere voorbeeldbegrippen om dit aan te vullen 

door te kijken of niet-benoemde kwaliteiten rond een bepaald thema waren te clusteren. De 

suggesties voor aanvulling die ik in deze stap gedaan heb zijn niet gepresenteerd bij deze 

resultaten omdat zij inmiddels achterhaald zijn en beter onderbouwd kunnen worden in 

combinatie met de andere onderzoeksstappen.  

Regelmatig viel het mij ook op dat er kwaliteiten genoemd werden die je in een andere cel van 

de matrix zou verwachten: deze heb ik meestal niet onder een voorbeeldbegrip geschaard en 

gewoon laten staan. Soms viel een door gebruikers benoemde kwaliteit ook te scoren op 

meerdere voorbeeldbegrippen, in dat geval heb ik hem dubbel gescoord. 

 

2.2. Word count analyse 

De tweede stap in het onderzoek was meer kwantitatief: het per cel analyseren van de frequentie 

waarmee bepaalde begrippen zijn benoemd. Dit heb ik gedaan met behulp van wordcounter 

(www.wordcounter.com), een programma dat de frequentie telt waarmee woorden genoemd 

worden. Daarbij heb ik een handmatig filter toegepast: niet ‘relevante’ woorden als lidwoorden, 

voorzetsels, plaatsnamen, afkortingen en de meeste bijvoeglijke naamwoorden zijn gefilterd. 

Hierbij is als criterium gebruikt dat begrippen zoveel mogelijk een ‘waardering’ in moeten 

houden.  

Om deze reden zal ik dit deel van het onderzoek niet als puur ‘kwantitatief’ willen benoemen: er 

is een boel in gesleuteld door mij, waardoor in de meeste gevallen ruim de helft van de woorden 

niet is meegenomen. Het wel betrekken van alle gefilterde woorden geeft een vertekend beeld, 

omdat sommigen (en, in, de, voor…) vaak nog meer genoemd worden dan de kernbegrippen 

die daardoor op de achtergrond komen. Bovendien hebben zij een beperkte relevantie omdat zij 

niet direct een kwaliteit uitdrukken. 

Een verdere overweging is dat ik vaak woorden samen heb genomen omdat zij samen een 

kwaliteit uitdrukken (meestal een combinatie van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoord), zoals 

http://www.werkpartners.net/
http://www.wordcounter.com/
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gecombineerd gebruik, schoon milieu of allocatie efficiëntie. Op deze wijze is beter inzichtelijk in 

hoeverre voorbeeldbegrippen die uit meerdere woorden bestaan worden benoemd en op welke 

wijze bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden worden gekoppeld. Ook dit is handmatig 

gedaan. 

Een kanttekening is wel dat het met wordcounter niet mogelijk is om gelijksoortige begrippen 

onder 1 noemer te scharen: hij zet deze (bereikbaar, bereikbaarheid) even los van elkaar neer 

als twee totaal verschillende begrippen. Tot slot nog de kanttekening dat het hier natuurlijk om 

een generalisatie gaat. Losse woorden geven een goede indicatie, maar los van hun context 

verliezen ze in sommige gevallen hun specifieke betekenis.  

De tabellen die in dit document worden gepresenteerd zijn als volgt gemaakt. 

1. De data uit Excel is per cel ingevoerd in wordcounter met als opdracht om de 100 meest 

benoemde woorden weer te geven 

2. Als eerste filter heb ik alle begrippen die minder vaak dan 3 keer zijn benoemd verwijderd 

3. Als tweede filter heb ik alle plaatsnamen, lidwoorden, voorzetsels en niet-relevante afkortingen 

verwijderd 

4. Hierna heb ik gekeken welke bijvoeglijk naamwoorden in de resultaten staan. Ik ben in Excel 

gaan zoeken of deze in combinatie met bepaalde zelfstandig naamwoorden vaak voorkwamen. 

Indien dit zo was heb ik deze begrippen in Excel gekoppeld en een nieuwe word count 

uitgevoerd; indien dit niet zo was heb ik ze verwijderd uit de resultaten, tenzij ze een specifieke 

betekenis hadden waardoor ik vond dat ze er toch in moesten blijven staan.  

5. Als laatste heb ik nog gekeken naar andere opvallende woorden die misschien een verdere 

analyse nodig hadden, dit meestal al in combinatie met bovenstaande stap, en heb ik 

zelfstandige naamwoorden als ‘mensen’,‘kwaliteit’ en dergelijke verwijderd.  

De resultaten die deze word count weergeeft zijn geen exacte weergave van de benoemde 

kwaliteiten. Zij geven slechts weer welke woorden hierbij als kernbegrippen naar voren komen. 

In sommige gevallen heeft het hier letterlijk betrekking op bepaalde voorbeeldbegrippen: 

bereikbaarheid is hier een voorbeeld van. In andere gevallen komen bepaalde 

voorbeeldbegrippen uit de matrix veel minder naar voren. Dit hoeft niet te betekenen dat zij als 

kwaliteit niet belangrijk zijn, maar betekent hoogstens dat zij niet op een letterlijke wijze zo 

benoemd worden als in de voorbeeldmatrix.  

Een manier om de resultaten van deze stap grafisch weer te geven is met het programma 

‘wordle’ (www.wordle.net). Hiermee heb ik per cel een ‘wolk van begrippen’ gemaakt die op 

grafische wijze de resultaten weergeeft. Wordles van de resultaten zijn te vinden in bijlage 3.  

 

2.3. Brain-analyse 

De door mij uitgevoerde word count vormde een startpunt voor een volgende stap in de analyse: het 

handmatig doorzoeken, clusteren en ordenen van de complete database aan kwaliteiten per cel van 

http://www.wordle.net/
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de matrix. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de programma’s ‘Prezi’ (www.prezi.com), ‘Mindjet Mind 

Manager’ (www.mindjet.com) en ‘The Brain’ (www.thebrain.com) voor het maken van mindmaps, 

waarbij ik voornamelijk gebruik gemaakt heb van de laatste twee; ook voor het presenteren van de 

resultaten. 

De voorbeeldbegrippen en het handmatig scoren zijn hierbij niet leidend geweest: ik ben 

onafhankelijk van deze begrippen gaan clusteren. Vaak kwamen zij wel terug in de resultaten. De 

word count analyse heeft wel belangrijke input geleverd: ik heb deze gebruikt als ‘meetlat’ om te 

zorgen dat in ieder geval de begrippen die vaak benoemd zijn ook in de ‘brains’ (resultaten van mijn 

werk in het programma ‘The Brain’) terugkwamen. Ik heb echter wel verder gekeken dan alleen deze 

word counts, en ze niet als veel meer dan een ‘meetlat’ gebruikt omdat deze ook niet volledig 

dekkend zijn, zeker bij kwaliteiten die op veel verschillende wijzen worden benoemd. 

Het clusteren heb ik voornamelijk gevoelsmatig gedaan, hoewel de resultaten van de word counts mij 

enig houvast gaven. Hierbij heb ik veel gebruik gemaakt van de website www.synoniemen.net, 

waarin ik met behulp van de grafische weergavefunctie kon kijken naar verwantschap tussen 

bepaalde woorden. Ik heb hierbij niet echt een vaste werkwijze per cel aangehouden: dit hing sterk af 

van de inhoud van de cel. Ik ben meestal begonnen met het zoeken naar centrale thema’s, en heb 

van daaruit een ‘web’ van kwaliteiten gesponnen, waarin uiteindelijk ongeveer 70-90% van de 

kwaliteiten per cel terecht is gekomen. 

Al schuivend met begrippen hebben de brains langzaam vorm gekregen. Hierdoor ontstonden 

mindmap-achtige schema’s van kwaliteiten die onderling met elkaar verbonden waren. De grafische 

weergave in het programma ‘The Brain’ maakt het mogelijk om hier doorheen te klikken, zodat vanuit 

kwaliteiten weer nieuwe kwaliteiten bovenkomen. Deze brains zijn niet alleen een stap in het 

onderzoek, maar ook een eindproduct voor presentatie op de website.  

  

Over het algemeen vormden zich in een brain zo’n 3 tot 10 clusters, met vaak ook weer verschillende 

subkwaliteiten. Ik heb geprobeerd om een redelijk breed scala aan kwaliteiten mee te nemen, ook 

degenen die iets minder vaak benoemd werden. Het loslaten van de voorbeeldbegrippen heeft tot 

gevolg dat deze soms verdeeld zijn over verschillende clusters.  

Het maken van deze brains heb ik gedeeltelijk in samenspraak met Peter Dauvellier gedaan. Mind-

mapping is een vrij intuïtieve wijze om begrippen te ordenen, en twee mensen maken vrijwel nooit 

geheel dezelfde mindmap. Door die van elkaar aan te vullen en te verbeteren hebben we geprobeerd 

om zo representatief mogelijke brains te maken.  

2.4. Analyse van het totale scala aan kwaliteiten 

Voor deze stap in het onderzoek ben ik begonnen met het loslaten van de cellen van de matrix en 

heb ik alle (per cel bewerkte) data bij elkaar gegooid. Vanuit een database van 2590 kwaliteiten heb 

ik een nieuwe word count uitgevoerd, met de opdracht om de 200 meest benoemde woorden te 

presenteren. Hierna heb ik wederom een handmatige filtering toegepast (zelfde criteria als bij de 

http://www.prezi.com/
http://www.mindjet.com/
http://www.thebrain.com/
http://www.synoniemen.net/
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vorige word count) en gekeken welke begrippen over de gehele matrix het meeste voorkwamen. Ter 

illustratie van deze filtering en de resultaten vooraf is in bijlage 4 de ongefilterde en onbewerkte word 

count weergegeven.  

Vanuit de gefilterde lijst aan begrippen ben ik weer naar de cellen gaan kijken. Door de individuele 

word counts naast deze ‘totale word count’ en naast elkaar neer te leggen kon ik een lijst maken van 

het totaal aantal keren dat een begrip is benoemd in iedere cel van de matrix, eventueel aangevuld 

met een handmatige zoektocht in Excel voor aanvullende informatie (zoals begrippen die minder dan 

3 keer zijn benoemd in bepaalde cellen of mogelijk betekenisverschil in de context). Op deze manier 

kon ik kijken welke begrippen zich wel en niet laten ‘vangen’ door de matrix: van ieder begrip heb ik 

gekeken in welke cel deze het vaakst is benoemd en welk percentage van het totaal aantal keren dat 

dit begrip is genoemd het in deze cel is terecht gekomen. Hier kwamen grote verschillen uit: sommige 

begrippen werden in 100% van de gevallen in één cel geplaatst, terwijl in andere gevallen begrippen 

zo verspreid waren dat zij in geen enkele cel meer dan 20% scoorden. 

Vanuit deze resultaten ben ik op kleine schaal gaan clusteren. Hierbij heb ik alleen begrippen die 

vrijwel letterlijk dezelfde betekenis hebben onder 1 noemer geschaard. Voorbeelden zijn bereikbaar 

en bereikbaarheid; schoonheid en mooie; ecologische structuur en ecologische hoofdstructuur of 

recreatie en recreatieve. Op deze manier kon ik de analyse nog net iets specifieker maken. Dit heeft 

uiteindelijk geresulteerd in een ‘top 100’ (eigenlijk een top 106) van de meest gebruikte woorden, die 

na clustering een top 80 is geworden omdat sommige begrippen zijn samengevoegd. 

 

2.5. Integratie van de resultaten 

Na bovenstaande vier onderzoeksstappen volgt een vergelijking en integratie van de resultaten. 

Hierin worden de uitkomsten van de verschillende deelonderzoeken met elkaar vergeleken. Dit wordt 

per cel gedaan. Het uiteindelijke product van deze integratie is een matrix met nieuwe 

voorbeeldbegrippen, evenals een aantal aandachtspunten en een analyse van een aantal begrippen 

dat zich niet door de matrix lijkt te laten ‘vangen’.  

Eerst zijn de word counts en het handmatig scoren met elkaar vergeleken. Hier heb ik gekeken naar 

hoe de voorbeeldbegrippen zich gedroegen in beide analyses, maar ook naar andere opvallende 

kwaliteiten en begrippen. Wat komt er overeen tussen beide analyses en wat niet, en welk beeld 

komt hieruit? Komt een voorbeeldbegrip in beide analyses naar voren, dan kan ik concluderen dat 

het een cluster aan kwaliteiten dekt en dat het ook vaak letterlijk benoemd wordt en dus een goed 

referentiekader lijkt te bieden voor een door gebruikers benoemd cluster van kwaliteiten. Wanneer 

een begrip alleen in de handmatige analyse naar voren komt dekt het wel een cluster aan kwaliteiten, 

maar geeft het dit cluster niet letterlijk weer. Het biedt dus weliswaar een goed kader voor wat 

gebruikers benoemen, maar deze kwaliteiten zijn veel breder dan alleen het voorbeeldbegrip. In het 

geval dat het op beide analyses laag scoorde lag het voor de hand om over aanpassing na te 

denken. Een begrip dat alleen op de word count hoog scoorde werd vrijwel alleen letterlijk benoemd 

en sneeuwde vervolgens een beetje onder in de handmatige analyse. 

Na het vergelijken van deze twee analyses ben ik naar de ‘top 100’ gaan kijken: welke woorden 

scoren het hoogst op deze cel, en met welk percentage komen zij hierin terecht? Welke opvallende 

woorden staan er nog in de word count? Valt hier iets over te zeggen?  

Ten slotte heb ik gekeken naar de brains. Hierbij heb ik de voorbeeldbegrippen vaak losgelaten, wat 

soms interessante resultaten opleverde. Door de brains langs de andere onderzoeksstappen te 
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leggen kon ik vaak interessante dingen observeren, bijvoorbeeld over voorbeeldbegrippen en wat 

voor clusters aan kwaliteiten deze dekten, maar ook over andere clusters en kwaliteiten.  

Hierna heb ik een voorstel gedaan voor nieuwe voorbeeldbegrippen of voor behoud als ik vond dat 

ze allen valide bleken. Ik heb gekeken hoe valide ik de oude voorbeeldbegrippen vond op basis van 

de vier analysestappen en suggesties gedaan voor toevoeging, aanpassing en het weghalen van 

voorbeeldbegrippen. Hierbij is de dekkingsgraad in de handmatige analyse belangrijk geweest: hoe 

lager deze was, hoe meer ik heb gezocht naar herformulering. De brains zijn ook belangrijk geweest: 

hoe meer de clusters hierin overeen kwamen met de voorbeeldbegrippen, hoe minder ik heb gezocht 

naar aanpassing, en vice versa. Meestal sloot dit redelijk goed aan bij de handmatige analyse. In het 

geval dat een voorbeeldbegrip een beperkte omvang had heb ik gekeken naar mogelijkheden tot 

uitbreiding, herformulering of eventueel het schrappen. Vond ik dat er teveel sprake was van een 

containerbegrip, dan heb ik gekeken naar mogelijkheden tot splitsing. Indien er clusters van 

kwaliteiten waren die niet door de voorbeeldbegrippen werden gedekt heb ik geopteerd voor 

toevoeging. Hierbij heb ik geprobeerd om titels van rijen en kolommen van de matrix zo min mogelijk 

terug te laten komen in de voorbeeldbegrippen.  

Indien ik aanpassing van de voorbeeldbegrippen heb voorgesteld zijn ze in een nieuwe handmatige 

scoring (met dezelfde 50 kwaliteiten) getest. In sommige gevallen heb ik deze stap (meerdere keren) 

herhaald om tot nieuwe begrippen te komen en mogelijke nieuwe begrippen te ‘testen’, in dat geval 

heb ik alleen de uiteindelijke begrippen gepresenteerd, hoewel ik hier soms nog naar verwijs in de 

tekst. 

Als uiteindelijke resultaten presenteer ik een matrix met nieuwe voorbeeldbegrippen, evenals ‘brains’ 

waarin ik de inhoud van iedere cel verder heb uitgewerkt, een ‘top 100’ van de meest voorkomende 

begrippen en word counts en wordles waarin de frequentie van benoeming van (combinaties van) 

woorden weergeef. 
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3. Resultaten 

3.1. Handmatig scoren 

Onderstaand schema geeft weer tot in hoeverre de door gebruikers benoemde kwaliteiten door mij 

onder de voorbeeldbegrippen zijn geschaard. Hier zijn enkele kanttekeningen bij te stellen; deze 

staan weergegeven onder de desbetreffende kwaliteiten. 

 

 Economische 
belangen 

Sociale 
belangen 

Ecologische 
belangen 

Culturele 
belangen 

Gebruikswaarde 
90% 78%  82% 76% 

Belevingswaarde 
86% 64% 82% 78% 

Toekomstwaarde 
54% 34% 78% 88% 

 

In het geval dat de verklaringsgraad laag is heb ik actief gezocht naar clusters van begrippen om de 

voorbeeldbegrippen aan te vullen. Deze ‘nieuwe voorbeeldbegrippen’ heb ik niet meer weergegeven 

in deze analyse omdat zij inmiddels achterhaald zijn. Aan de hand van een integratie van de 

resultaten van mijn gehele onderzoek zal ik hier uiteindelijk wel voorstellen voor doen.  



 

Titel  Datum  Wing 16 

Economische gebruikswaarden 
 
 bereikbaarheid 

gecombineerd 
gebruik 

stimulerende 
effecten 

slimme 
plaatskeuze ander? 

1.   sterke knooppunten – gecombineerd gebruik, beleving x x 
   2.   Realisatie EHS; groen is economisch een item 

  
x 

  3.   gecombineerd gebruik 

 
x 

   4.   allocatie efficiente bereikbaarheid x 
  

x 

 5.   multi-functioneel 

 
x 

   6.   bezoekers concentreren op 2/3 plaatsen 

   
x 

 7.   beperkte bereikbaarheid gericht op voetgangers (sporters.                
Recreanten) x 

    8.   OV met aandacht voor veel bagage x 
    9.   bereikbaar op 1 min lopen van voordeur x 
           10. Interne bereikbaarheid: knoopfunctie x 
    11. bereikbaar vanuit stad x 
    12. Zeer goed OV-ontsloten locatie x 
    13. aantrekkelijke omgeving 

    
x 

14. natuur 
  

x 
  15. stimulerende effecten 

  
x 

  16. Spannend woon-/werkgebied voor creatief publiek   
 

x 
   17. grote arbeids en woningmarkt tot je beschikking bevordert stedelijke 

complexiteit 

  
x 

  18. een economisch hart van water 
  

x 
  19. centrale ligging in randstad 

   
x 

 20. internationale scholen 

  
x 

  21. barrières tussen wijken opheffen x 
    22. < luchtvervuiling, overschrijft norm 

    
x 

23. gecombineerd gebruik 
 

x 
   24. maximale koppeling verschillende netwerken x x 
   25. Ruimte voor pilots stedelijke ontwikkeling en milieu   

  
x 

  26. bereikbaarheid x 
    27. Gedurende verbouwing tijdelijke gebruiksfuncties / werkgelegenheid / 

tentoonstellingen  
 

x 
  28. Allocatie 

   
x 

        29. Werkgelegenheid/vestigingsplaats bedrijven 
  

x x 
        30. Creatieve economie 

    
x 

31. Een goed functionerend havengebied   
  

x 
  32. Bereikbaar via alle modaliteiten   x 

    33. zorg voor voldoende zuurstof: nog bomen en behoud bomen 

    
x 

34. Landbouw 

  
x 

  35. Lage dynamiek 

  
x 

  36. maximale koppeling verschillende netwerken x x 
   37. Uniek stedelijk woon-/werkgebied   

 
x 

   38. allocatie-efficientie 
   

x 
 39. kleine overstromingskans/schade 

    
x 

40. bereikbaarheid x 
    41. niet alleen grijze maar ook groene infrastructuur 

 
x x 

  42. bereikbaar HSL op Utrecht / Arnhem x 
    43. bereikbaarheid x 
    44. bereikbaarheid x 
    45. burnout preventie 

  
x 

  46. economische motor is drijfveer voor verwevening 

 
x x 

  47. kennisclusters 
  

x 
  48. Netwerkeconomie – synergie 

 
x 

   49. tuincentra 
  

x 
  50. bereikbaarheid x 

    
    18              11                   17                6     5 

 

92% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een zeer hoge dekkingsgraad lijken te hebben. Slimme plaatskeuze komt minder 

sterk naar voren dan de andere begrippen.  
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Economische belevingswaarden 

 
Imago/uitstraling Aantrekkelijkheid Anders? 

1. mooi uitzicht door het jaar heen 
 

x 
 2. eigenheid en samenhang in het gebruik x 

  3. hoge snelheid = meer RUN/profit dan FUN/leisure  
  

x 

4. attractief voor de homo ludens 
 

x 
 5. zichtbare samenhang in het ruimtegebruik x 

  6. zichtlocaties x 
  7. op stand en toch betaalbaar x 
  8. aantrekkelijkheid 

 
x 

 9. functiemenging water/recreatie 
 

x 
 10. laag >water 

  
x 

11. imago/uitstraling x 
  12. imago/uitstraling x 
  13. imago/uitstraling x 
  14. imago/uitstraling x 
  15. imago/uitstraling x 
  16. imago x 
  17. imago x 
  18. aantrekkelijkheid 

 
x 

 19. Uitstraling, bijzonder, opvallend x 
  20. imago/uitstraling x 
  21. aantrekkelijke omgeving 

 
x 

 22. aantrekkelijke woonomgeving 
 

x 
 23. aantrekkelijk landschap 

 
x 

 24. extensief x x 
 25. aantrekkelijk gebied recreatie 

 
x 

 26. een aantrekkelijke centrale groene suburbane ruimte kan het imago worden                                         x 
 27. aantrekkelijkheid 

 
x 

 28. versnippering x x 
 29. Symboolfunctie Schiphol x 

  30. sterke luchthaven x 
  31. Kustzone met internationale allure - toegankelijk! x 
  32. Tegelijk concurrentie en samenwerken 

  
x 

33. Voldoende werkgelegenheid van laag tot hoog opgeleid 
  

x 

34. Gebied goed bereikbaar + tegelijkertijd prettig wonen  
 

x 
 35. rust groen dorps  x x 
 36. toekomst 

  
x 

37. Amersfoort groene stad x 
  38. er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt 

 
x 

 39. groene ruimte = economisch rendabel 
  

x 

40. Elisabethziekenhuis afbreken en park er voor terug 
 

x 
 41. geen bebouwing 

 
x 

 42. niet versnipperde eenheid x 
  43. recreatie meets wonen / werken 

 
x 

 44 .uitbreiding park naar natuurwaarde 
 

x 
 45. eigenheid: EHS als een kans juist voor de toekomst x 

  46. toegankelijkheid 
  

x 

47. Amersfoort groenste stad van Europa x 
  48. meerwaarde omgeving door groen karakter 

 
x 

 49. afwisselend gebied geeft rust / balans in leefomgeving, mensen willen er wonen                                   x 
 50. in stadsomgeving rust en ruimte om bij te tanken zonder daarvoor in de auto naar elders te moeten x 
 

                                                23             23            7 

 

86% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een hoge dekkingsgraad lijken te hebben.  
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Economische toekomstwaarden 

 

Stabiliteit en 
flexibiliteit  Agglomeratie 

Gebundelde 
aantrekkingskracht Ander? 

1. nieuwe landmarks 
   

x 

2 .flexibel RO-instrumentarium x 
   3. uitnodigend vestigingsmilieu 

 
x 

  4. stabiliteit & flexibiliteit x 
   5. Agglomeratie 

 
x 

  6. agglomeratie wonen / werken 
 

x 
  7. Organische groei ipv explosieve groei x 

   8. agglomeratie 
 

x 
  9. gecombineerde ontwikkeling 

  
x 

 10. Virtuele logistiek 
   

x 

11. differentiatie 
   

x 

12. afstemmen identiteit/imago 
  

x 
 13. betere planologie 

   
x 

14. duurzaamheid x 
   15. innoverend vermogen 

   
x 

16. (ruimte voor) blijven innoveren x 
   17. gebundelde aantrekkelijkheid 

  
x 

 18. innovatie economisch 
   

x 

19. groei ruimte x 
   20. metropolitane strategie 

  
x 

 21. Eisenhowerplein e.a. Rijswijk 
   

x 

22. centraal tussen den haag en rotterdam 
   

x 

23. Schaalgrootte van plannen en afspraken x 
   24. Keuzes bepalen op het juiste schaalniveau (wat doe je als gemeente individueel / wat 

samen met de regio of Zuidvleugel) x 
   25. milieu differentiatie 

   
x 

26. De haven zorgt voor werkgelegenheid en nieuwe welvaart   
   

x 

27. Immigratie kenniswerkers Noordvleugel/A'dam 
   

x 

28. Kwalitatieve differentiatie woningbouw   
   

x 

29. Nieuwe mogelijkheden voor duurzame stadsdistributie   x 
   30. Winning CO2 vrije energie (geothermisch/windenergie/getijdenenergie) 

   
x 

31. milieukosten omlaag door meer groen 
   

x 

32. duurzaamheid x 
   33. duurzaam ecologisch x 
   34. opwaardering impuls aanliggende wijken 

   
x 

35. bevorderen ecologische systemen 
   

x 

36. water groen ruimte 
  

x 
 37. sociaal draagvlak versterken voor groene beleving 

   
x 

38. gebruik water 
   

x 

39. Vestigingsklimaat economische motor 
 

x 
  40. gezond ecosysteem + samenhangend ecosysteem 

   
x 

41. gezonde mensen 
   

x 

42. erfgoed bewaken en veiligstellen x 
   43. bestaande waarden zijn geimplementeerd in de nieuwe wijk x 
   44. duurzame meerwaarde gebied vanwege openheid x 
   45. economisch belang mag geen kritische factor zijn, bv. Woningbouw! 

   
x 

46. ontspanning / rustpunt / opladen 
  

x x 

47. gezond leven is voor toekomst belangrijk: in de buurt mogelijkheid dat te realiseren 
(bewegen, recreeren, educatie) x 

   48. groen blijft als geheel voor ons nageslacht x 
   49. positieve publiciteit / marketing 

   
x 

50. blijvende groene ruimte in de stad maakt centrum aantrekkelijk 
  

x 
 

                                         16                      5      7              23 

 

De verklaringsgraad van de door mij ingevulde begrippen is hier slechts 54%. Duidelijk lijkt te worden 

dat hier aanvulling nodig is. Vooral stabiliteit en flexibiliteit komt naar voren. 
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Sociale gebruikswaarden 

  
Inbreng Toegang Eerlijke verdeling Keuzemogelijkheden Ander? 

1 toegankelijke voorzieningen voor iedereen 
 

x x 
  2 toegankelijk voor bewoners en burgers 

 
x 

   3 rekening houden met bestaande gebruikers x 
 

x 
  4 mensen werken hier met plezier 

    
x 

5 inspraak voor gebruikers x 
    6 privacy 

  
x 

  7 multifunctionele voorzieningen 
   

x 
 8 toegang 

 
x 

   9 keuzevrijheid  
   

x 
 10 Toegang 

 
x 

   11 Doorbreek barrière hoofdverkeersas 
 

x 
   12 Toegankelijk maken verboden gebied 

 
x 

   13 Inbreng nieuwe functies x 
    14 Keuzemogelijkhedenterrein 

   
x 

 15 keuzevrijheid 
   

x 
 16 veiligheid tegen overstroming  

    
x 

17 strandwandeling 
    

x 

18 sociaal draagvlak 
    

x 

19 toegang  
 

x 
   20 activiteiten voor diverse groepen 

   
x 

 21 toegang  
 

x 
   22 multifunctioneel  

   
x 

 23 openbare toegankankelijkheid strand / natuur 
 

x 
   24 keuzemogelijkheden / toegang  

 
x 

 
x 

 25 toegang > gebruik 
 

x 
   26 Ondersteunen zwakkeren x 

    27 Gezonde balans tussen 'arm en rijk' 
  

x 
  28 toegankelijk open  

 
x 

   29 imago / uitstraling  
    

x 

30 bruikbaarheid 
    

x 

31 breed aanbod 
   

x 
 32 park centraal als plaats voor ontspanning en ontmoeting 

 
x 

   33 verscheidenheid in recreatieve mogelijkheden 
   

x 
 34 wandelmogelijkheden 

    
x 

35 < overbelasting park Randenbroek 
  

x 
  36 in de natuur minder huisdieren 

    
x 

37 diversiteit van functies 
   

x 
 38 open structuur 

    
x 

39 informeel gebruik 
   

x 
 40 goede bereikbaarheid 

 
x 

   

41 
bereikbaarheid voor alle inwoners maar met beperkingen daar waar het de 
ecologie stoort 

 
x x 

  42 toegang, inbreng, keuze etc met accent op ecologie x x 
 

x 
 43 bestaande culturele en educatieve activiteiten behouden 

   
x 

 

44 
gemengd gebruik: diverse doelen en diverse groepen bewoners van 
Amersfoort 

  
x x 

 45 lege grasvelden voor sport, spel, vliegeren, zonnebad 
   

x 
 46 toegang: rolstoel, rolator, fiets, wandelen, parkeren 

 
x 

   47 gezellig park x 
    48 Seamless connection autoverkeer en openbaar vervoer 

    
X 

49 Identiteit Haarlemmermeer 
    

X 

50 Moderne evenwichtige voorzieningen voor jong en oud 
  

x x 
 

             6            17          8          16         11

  

78% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een redelijk hoge dekkingsgraad lijken te hebben. Inbreng en eerlijke verdeling 

komen minder sterk naar voren dan toegang en keuzemogelijkheden.  



 

Titel  Datum  Wing 20 

Sociale belevingswaarden 

  
Gelijkwaardigheid Verbondenheid Sociale veiligheid Ander? 

1 betrokkenheid 
 

x 
  2 verbondenheid   

 
x 

  3 gelijkwaardigheid x 
   4 menselijke maat x 
   5 Top van de markt: geen eerlijke verdeling 

   
x 

6 Continue ruimte met de omgeving 
 

x 
  7 Sociale veiligheid 

  
x 

 8 Verbondenheid tussen ede en bos en heide 
 

x 
  9 rust aan de kust 

  
x 

 10 rust aan de kust 
  

x 
 11 veilig recreeren uitdagen 

  
x 

 12 massieve robuuste waterkering 
  

x 
 13 gelijkwaardigheid x 

   14 integratie bewoners / recreanten x 
   15 gelijkwaardig  x 
   16 vrijheidsgevoel 

 
x 

  17 mix aan mensen 
   

x 

18 veel functies op korte afstand (relatief goed voorzieningenniveau) 
   

x 

19 culturen met elkaar samen x 
   20 culturele en sociale diversiteit 

   
x 

21 sociaal draagvlak 
   

x 

22 Schoon, veilig, heel 
  

x 
 23 Publiek domein: schoon, heel, veilig, mooi! 

  
x 

 24 sociale veiligheid, buurtgevoel, Wij ipv ik 
  

x 
 25 Compact bouwen, om zo ruimte 'leeg' te houden 

   
x 

26 open / niet-elitair x 
   27 groen & natuurbeleving 

 
x 

  28 ontmoetingsplaats 
   

x 

29 rust in drukke stad op loopafstand 
 

x 
  30 veiligheid 

  
x 

 31 sociale veiligheid 
  

x 
 32 dynamiek van de natuur / soortenrijkdom 

   
x 

33 onderhoud paden 
   

x 

34 verscheidenheid 
   

x 

35 ontmoetingsplek alle culturen en leeftijden 
   

x 

36 ontmoetingsplek alle culturen en leeftijden 
   

x 

37 ontmoetingsplaats 
   

x 

38 ontmoetingsplaats 
   

x 

39 geen hangplek 
  

x 
 40 sociaal veilig 

  
x 

 41 sociale veiligheid 
  

x 
 42 aantrekkelijk verblijfsgebied 

 
x 

  43 voor de stadsmensen 
   

x 

44 verbondenheid 
 

x 
  45 ontmoetingsplaats 

   
x 

46 plek waar buurtgenoten (ouderen, kinderen) elkaar kunnen ontmoeten 
  

x 

47 trotse burgers 
 

x 
  48 gelijkwaardigheid x 

   49 Voldoende sociaal/culturele rust/stabiliteit 
  

x 
 50 Netwerkstad van internationale allure 

   
x 

                                     8           10                       14               18

   

De verklaringsgraad van de voorbeeldbegrippen voor de door mij ingevulde kwaliteiten is hier 64%. 

Dit is niet erg hoog, er lijkt ruimte voor aanvulling.  



 

Titel  Datum  Wing 21 

Sociale toekomstwaarden 

  
sociaal draagvlak iedereen aan boord andere? 

1 alle groeperingen ruimte bieden binnen de maatschappij 
 

x 
 2 vrije toegang voor iedereen 

 
x 

 3 ook gezinnen met kinderen wonen hier 
 

x 
 4 rust en ruimte voor inspanning en ontspanning  

  
x 

5 juiste mix van woningen 
 

x 
 6 behoud cultuur + historische waarden voor toekomstige generaties 

  
x 

7 sociaal draagvlak x 
  8 rust en ruimte voor inspanning en ontspanning 

  
x 

9 stedelijk uitloopgebied 
  

x 

10 Sociaal draagvlak x 
  11 Evenwichtigheid 

  
x 

12 Sociaal draagvlak x 
  13 Sociaal draagvlak x 
  14 iedereen aan boord 

 
x 

 15 eerlijke verdeling 
 

x 
 16 betere architectuur 

  
x 

17 verschillende recreatievormen 
  

x 

18 zoeken naar nieuwe combinaties: educatie en toerisme 
  

x 

19 zorg en landbouw 
  

x 

20 iedereen aan boord 
 

x 
 21 verbindende schakel in ecologische structuur 

  
x 

22 behouden historische waarde 
  

x 

23 mixed suburbia robuust en wandelbaar 
  

x 

24 suburbane woonmilieus 
  

x 

25 Bewegingsvrijheid 
  

x 

26 Ruimte voor anders denken, creatieven en starters x x 
 27 Goed functionerende gemeenschappen op diverse schaalniveaus 

  
x 

28 duurzaamheid 
  

x 

29 wij moeten in Amersfoort groter denken 
  

x 

30 gezondheidsbevordering 
  

x 

31 sport en beweging 
  

x 

32 Sociaal draagvlak x 
  33 < criminaliteit onder jongeren 

  
x 

34 juiste keuze ook voor toekomstige generaties 
  

x 

35 openbare ruimte na sloop ziekenhuis dmv ecologie en ontspanning 
  

x 

36 recreatie 
  

x 

37 sportvelden behouden aan een kant 
  

x 

38 veel verschillende functies om te varieren 
 

x 
 39 sport passend in "wijk" en omgeving 

  
x 

40 sociaal draagvlak x 
  41 mogelijkheden om naast je huis te recreeren en elkaar te ontmoeten (loopclub, tuinclub) 
 

x 

42 woningbouw maximaal beperken, woningen mogen in beekdal geen sociaal belang hebben 
 

x 

43 goed verzorgd beekdal, evenwichtige structuur geeft ook gezonde sociale uitstraling 
  

x 

44 goede aansluiting (uitloop) op aanliggende herstructureringswijken 
  

x 

45 voor velen wat wils 
 

x 
 46 Systeemsprong OV 

  
x 

47 Logistieke functies op logische plekken 
  

x 

48 Evenwichtiger verdeling werken en wonen 
  

x 

49 Gastvrijheid 
 

x 
 50 Functiecombinaties wonen en water 

  
x 

                    7   11             33 

 

De beide voorbeeldbegrippen hebben een lage verklaringsgraad: slechts 34%. Belangrijke kanttekening hierbij is 

wel de invulling van het begrip sociaal draagvlak. Als je dit begrip heel ruim opvat kun je alles wat bijdraagt aan de 

leefbaarheid scharen onder sociaal draagvlak, zoals in de definitie van de website van werkpartners. Ik heb het 

hier niet gedaan, omdat ik van mening ben dat daar een ander cluster kwaliteiten ligt.  



 

Titel  Datum  Wing 22 

Ecologische gebruikswaarden 

  
Externe veiligheid Schoon Milieu Water in Balans Ecologische Structuur anders? 

1 
rivierengebied biedt geweldige kans voor robuuste, 
aaneengesloten grote gebieden met hoge natuurwaarde 

   
x 

 2 natuur in de bebouwing aanleggen (groene vingers in het rood) 
   

x 
 3 openheid 

    
x 

4 natuurbehoud 
    

x 

5 waterbalans 
  

x 
  6 ecologische structuren 

   
x 

 7 ecologische structuren 
   

x 
 8 ecologische structuren 

   
x 

 9 Externe veiligheid x 
    10 schoon water 

 
x x 

  11 Schoon milieu 
 

x 
   12 Ecologische structuur 

   
x 

 13 ecologische  structuur 
   

x 
 14 Externe veiligheid x 

    15 Gradient stad-natuur 
   

x 
 16 water in balans 

  
x 

  17 water in balans 
  

x 
  18 veiligheid x 

    19 ecologische structuur / samenhang 
   

x 
 20 bijdrage aan HR/VR-doelen 

   
x 

 21 ruimtelijke beschermende bufferzones x 
  

x 
 22 zoet-zout 

   
x 

 23 water in balans 
  

x 
  24 water in balans  

  
x 

  25 water in balans ecologie 
  

x 
  26 water eist ook ruimte 

  
x 

  27 groene netwerk handhaven  
   

x 
 28 water in balans 

  
x 

  29 Wonen aan het water 
    

x 

30 samenhang door beek 
  

x 
  31 schoonheid natuur 

    
x 

32 schoon milieu 
 

x 
   33 behoud en ontwikkeling aanwezige natuur en faciliteiten 

    
x 

34 bezoekerscentrum natuur 
    

x 

35 groene ruimte voor bewoners 
    

x 

36 
ecologie versterken = grote behoefte die individueel / bij 
groepen leeft 

   
x 

 37 leefgebied bijzondere soorten 
    

x 

38 
verbinding met ecologische hoofdstructuur (Utrechtse 
Heuvelrug in huis) 

   
x 

 39 groene long 
 

x 
   40 schoon milieu 

 
x 

   41 Afname CO, CO2, fijn stof x x 
   42 Herstructurering Bollenstreek: milieu, greenport, wonen, groen 

 
x 

   43 Uitstoot concentraties NOx x x 
   44 Veiligheid x 

    45 wonen = groen 
    

x 

46 Stevig groen/blauw raamwerk 
   

x 
 47 Robuuste verbindingen ecologische hoofdstructuur 

   
x 

 48 Groen/blauw netwerk vooral toegankelijk maken 
   

x 
 49 Waterberging koppelen aan natuurontwikkeling 

  
x 

  50 Goede waterkwaliteit en duurzaam beheer 
  

x 
  

                  7                   8    12                 18               9 

 

82% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een hoge dekkingsgraad lijken te hebben.  



 

Titel  Datum  Wing 23 

Ecologische belevingswaarden 

  
Rust en ruimte 

Schoonheid 
der natuur 

Gezonde 
leefomgeving Ander? 

1 een zo veilig mogelijke route - over de rivier en over het spoor - voor gevaarlijke transporten 
  

x 
 2 er moet uitloopgebied voor de stad zijn x 

   3 natuurovergangen van rivier naar natuur en van stad naar natuur 
 

x 
  4 verre uitzichten over het water 

 
x 

  5 broedende lepelaars 
 

x 
  6 rand en overgang rand-groengebied duidelijk definiëren 

   
x 

7 een schone omgeving 
 

x 
  8 schoonheid der natuur  

 
x 

  9 rust & ruimte  x 
   10 schoonheid der natuur  

 
x 

  11 schone omgeving 
 

x 
  12 Rust en ruimte x 

   13 natuurbeleving x x 
  14 groene corridors 

 
x 

  15 schoonheid der natuur  
 

x 
  16 contrasten  

 
x 

  17 ongestoorde horizon 
 

x 
  18 rust, stilte en ruimte  x 

   19 rust, stilte en ruimte  x 
   20 Gezonde leefomgeving 

  
x 

 21 schoonheid der natuur  
 

x 
  22 raakvlak rust / dynamiek x 

   23 afwisseling van bos en weides 
 

x 
  24 openheid van vogels x 

   25 rust en ruimte voor de inwoners van de grote steden x 
   26 Natuur ook toegankelijk (extensief) 

   
x 

27 Waterkwaliteit in sloten in Midden Delfland, grachten, en sloten in woonwijken = natuur 
   

x 

28 Mooie, schone openbare ruimte 
 

x 
  29 Gezonde leefomgeving 

  
x 

 30 groene verbindingen van kust tot achterland 
 

x 
  31 noordzee, duinen 

 
x 

  32 goed onderhouden omgeving 
 

x 
  33 gezonde leefomgeving 

  
x 

 34 schoonheid, rust, de beek, er is geen wandelpad naar meer x x 
  35 mooi groen  

 
x 

  36 rust, tot zichzelf komende bezoeker x 
   37 meer kennis natuur kinderen 

   
x 

38 groenbeleving voor stadsmensen 
 

x 
  39 eigen plek voor eigen activiteit 

   
x 

40 visitekaartje (entree) 
 

x 
  41 vergezichten 

 
x 

  42 rust en ruimte  x 
   43 op adem komen 

  
x 

 44 evenement  
   

x 

45 nog meer nadruk op "groene" recreatie 
   

x 

46 spelen  
   

x 

47 groen geeft energie 
  

x 
 48 educatie  

   
x 

49 Licht, lucht, rust en ruimte x 
   50 Rust (ecologisch) x 
   

       14   23           6              9 

 

Ook hier is 82% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, 

waarmee de voorbeeldbegrippen een hoge dekkingsgraad lijken te hebben. Het begrip gezonde 

leefomgeving is door mij vrij weinig gescoord. 

 

 



 

Titel  Datum  Wing 24 

Ecologische toekomstwaarden 

  
Gezonde ecosystemen Ecologische voorraden Ander? 

1 waarom niet een deel van Veluwe bebouwen als daar behoefte aan is? 
  

x 

2 duurzame Veluwe en herten aan de Rijn x 
  3 de natuur kan overleven x 
  4 genetische diversiteit 

 
x 

 5 behoud het karakteristieke verre uitzicht  
  

x 

6 ontwikkeling en gebruik in evenwicht houden x 
  7 ecologische voorraden 

 
x 

 8 groen kapitaal 
 

x 
 9 balans verstedelijking / natuur x 

  10 gezonde ecosystemen  x 
  11 waterkwaliteit x 
  12 gezonde ecosystemen  x 
  13 ecosystemen x 
  14 Gezonde ecosystemen x 
  15 Ecologische voorraad 

 
x 

 16 Bijdrage aan ecologische diversiteit 
 

x 
 17 voorraad 

 
x 

 18 gezonde, dynamische ecosystemen x 
  19 ecologische voorraden / diversiteit  

 
x 

 20 waterbuffer  x 
  21 bio-producten diensten voor de steden: recreatie, routes, natuur 

  
x 

22 nieuwe landbouwvormen (ecologisch) 
  

x 

23 open groene verbindingen tussen stedelijke ecologische zones x 
  24 contramal van de steden ecologische verbindingen x 
  25 Idee van ecologische diversiteit 

 
x 

 26 Veiligstellen ecologische waarden 
 

x 
 27 Duurzaam x 

  28 Gezonde ecosystemen, diversiteit x 
  29 Samen werken aan gezond milieu: individuele keuzen en landelijke wetgeving x 
  30 Loslaten traditionele stadsbeeld 

  
x 

31 Binnenstedelijk geen auto's 
  

x 

32 landbouw 
  

x 

33 uitbreiding natuur en recreatie in het gebied x 
  34 instandhouden gebied voor volgende generaties x 
  35 duurzaamheid x 
  36 park voor amersfoort 

 
x 

 37 Duurzame ecologische verbindingen x 
  38 gezond ecosysteem x 
  39 de beek is het hart van het gebied 

 
x 

 40 groen + water 
 

x 
 41 het groen is de baas x x 
 42 samenhang (landschapsecologie) x 

  43 recreatie die groenvriendelijk is 
  

x 

44 gezond ecosysteem / groen voor de stad x 
  45 zeldzaam waardevolle ecologisch evenwicht, groen <> rood op stadsniveau x 
  46 natuur / cultuur landschap 

  
x 

47 schoon milieu x 
  48 gebruiksnatuur, dus natuur voor de mensen 

  
x 

49 Meervoudig ruimtegebruik 
  

x 

50 Poldergrid H'meer doorontwikkelen met water en groen x 
  

                     27              13              11 

 

78% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een hoge dekkingsgraad lijken te hebben. Er lijkt eventueel nog wat ruimte voor 

aanvulling te zijn. 



 

Titel  Datum  Wing 25 

Culturele gebruikswaarden 

  
Keuzevrijheid Culturele verscheidenheid Ander? 

1 ook de kleine kernen blijven leefbaar 
  

x 

2 diversiteit van scholen 
 

x 
 3 particulier initiatief x 

  4 herkenbaarheid platteland in contrast met verstedelijking 
 

x 
 5 herkenbaarheid platteland / verstedelijking  

 
x 

 6 een subliem ontwerp dat duurzaam is 
  

x 

7 culturele verscheidenheid 
 

x 
 8 Keuzeruimte x 

  9 Verboden gebied; toegankelijkheid verbonden via fiets/wandelnetwerk 
 

x 

10 Identiteit: stad/natuur/cultuur 
 

x 
 11 culturele verscheidenheid 

 
x 

 12 culturele verscheidenheid  
 

x 
 13 behoud en oppoetsen erfgoed  

 
x 

 14 culturele elementen benadrukken 
 

x 
 15 keuzevrijheid  x 

  16 culturele verscheidenheid  
 

x 
 17 weinig keuze x 

  18 dynamiek en rust, particulier initiatief, mooie combinatie x x 
 19 oorspronkelijk gegroeid 

  
x 

20 culturele verscheidenheid 
 

x 
 21 Versterking keuzemogelijkheden x 

  22 Keuzevrijheid & mobiliteit x 
  23 Inrichting openbare ruimte als ontwerpopgave regiobeeld 

  
x 

24 Verscheidenheid woonmilieus, 
 

x 
 25 Variatie in cultureel aanbod voor ieder toegankelijk 

 
x 

 26 Culturele verscheidenheid als kans 
 

x 
 27 historische aanwezigheid natuurijsbaan 

 
x 

 28 concerten 
 

x 
 29 poppenfestival 

 
x 

 30 verscheidenheid 
 

x 
 31 bekendheid met de natuur, educatie 

 
x 

 32 theehuis / softe horeca in Park Randebroek (ontmoeten) 
 

x 
 33 ontmoeting 

  
x 

34 ontmoeting 
  

x 

35 ontmoeting 
  

x 

36 groen sport spel beleving 
 

x 
 37 sportief recreatie voor gehele buurt 

 
x 

 38 cultuur park openluchtmuseum 
 

x 
 39 brede recreatie x 

  40 toegankelijk  
  

x 

41 groengebied voor verpozen en wandelen 
 

x 
 42 poppenfestival etc. kleine evenementen 

 
x 

 43 behoud poppentheater + - festival, stimuleren van dergelijke festivals x 
 44 plek voor cultuurmanifestaties (pinksterfestival) 

 
x 

 45 ontmoeting 
  

x 

46 Cultuurhistorische structuren 
 

x 
 47 Geniedijk Stelling van A'dam 

  
x 

48 Ingenieurscultuur: H'meer en Cruquius 
 

x 
 49 Culturele topmanifestaties 

 
x 

 50 Zeer hoogwaardig vervoerssysteem (vgl. Parijs) 
  

x 

                                             8               31              12 

 

76% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een hoge dekkingsgraad lijken te hebben. Er lijkt eventueel nog wat ruimte voor 

aanvulling te zijn. 



 

Titel  Datum  Wing 26 

Culturele belevingswaarden 

  
Eigenheid Schoonheid der cultuur Contrastrijke omgeving ander? 

1 erfgoed 
   

x 

2 verwondering 
 

x 
  3 behoud cultuurhistorische gebouwen 

   
x 

4 contrastrijke omgeving  
  

x 
 5 mooie combinaties 

  
x 

 6 contrastrijke omgeving  
  

x 
 7 contrast tussen stad, recreatie-natuur en ecologische natuur 

  
x 

 8 eigenheid  x 
   9 Nieuwbouw passend bij gebied x 
   10 Zuidas= 21e Eeuwse (moderne) grachtengordel 

 
x 

  11 moet plek worden waar nederlanders trots op zijn 
   

x 

12 Schoonheid der cultuur 
 

x 
  13 rust en ruimte 

   
x 

14 Eigenheid x 
   15 Contrasten 

  
x 

 16 contrasten open-dicht 
  

x 
 17 schoonheid van het cultureel erfgoed 

 
x 

  18 Eigen identiteit x 
   19 eigenheid  x 
   20 zichtbaar maken in kinder-doe-tent. 

 
x 

  21 fietsroutes langs CH-punten 
 

x 
  22 zicht op natuurlijke processen 

   
x 

23 contrasten 
  

x 
 24 nieuwe architectuur 

 
x 

  25 kennis uitdragen 
   

x 

26 inspirerende culturele omgeving 
 

x 
  27 combinatie stad-land als prikkeling 

  
x 

 28 contrastrijke omgeving in verband met stad 
  

x 
 29 uitvalsbasis voor de steden, makkelijke toegang tot de stad 

   
x 

30 recreatie langs vele routes 
 

x 
  31 koeien veenweide als erfgoed x 

   32 Landschapsversterking x 
   33 Diversiteit + toegankelijkheid 

  
x 

 34 Cultuur beleven: open, gebruiken, tonen 
 

x 
  35 Gevarieerdheid 

  
x 

 36 Eigenheid (geen klootschieten op hei) x 
   37 Dahliatuin 

 
x 

  38 schoonheid cultuur leren 
 

x 
  39 inspiratiebron 

 
x 

  40 ruimte voor spiritualiteit 
 

x 
  41 veel activiteiten 

   
x 

42 ruimte voor theater, concerten, muziek etc. 
   

x 

43 schoonheid 
 

x 
  44 landgoedkarakter x 

   45 basis voor culturele evenementen 
   

x 

46 ruimte voor culturele activiteiten 
   

x 

47 oud landgoed met allure x 
   48 landgoed landschap x 
   49 Eigenheid en herkenbaarheid x 
   50 Holland als artefact/kunstwerk x 
   

                      13     15                 11              11 

      

78% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een hoge dekkingsgraad lijken te hebben. Er lijkt eventueel nog wat ruimte voor 

aanvulling te zijn. 



 

Titel  Datum  Wing 27 

Culturele toekomstwaarden 

  
Erfgoed Integratie Culturele vernieuwing Ander? 

1 erfgoed x 
   2 erfgoed x 
   3 erfgoed x 
   4 vernieuwing gaat samen met herstel oude waarden x 
 

x 
 5 culturele vernieuwing 

  
x 

 6 nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn binnen randvoorwaarden 
  

x 
 7 historische panden x 

   8 scheepsbouw x 
   9 erfgoed x 
   10 Internationale uitwisseling 

 
x 

  11 culturele vernieuwing 
  

x 
 12 Maak een ontwerp dat de volgende eeuw beroemd is 

  
x 

 13 beleefbaar maken van het cultureel erfgoed x 
   14 culturele vernieuwing 

  
x 

 15 Culturele vernieuwing 
  

x 
 16 Culturele vernieuwing 

  
x 

 17 culturele vernieuwing Ede in de vaart der volkeren 
  

x 
 18 Culturele vernieuwing 

  
x 

 19 Culturele vernieuwing 
  

x 
 20 Erfgoed x 

   21 erfgoed x 
   22 erfgoed x 
   23 het droge, hooggelegen land x 
   24 anders dan elders x 
   25 kleinschalig landschap x 
   26 ruimte voor culturele vernieuwing 

  
x 

 27 integrale ontwikkeling 
 

x 
  28 openlucht recreatie (sport, golf, skieen etc.) 

   
x 

29 erfgoed x 
   30 eigen initiatief, voortlopende vernieuwing uitieigen kracht 

 
x 

  31 Behoud cultureel erfgoed x 
   32 Cultureel erfgoed als levend decor x 
   33 Innovatie Erfgoed x 
   34 Positie den haag en link met midden- en hogere inkomens en creatieve klasse 

 
x 

  35 De regio vernieuwt voortdurend, parels maken het bijzonder (parken, gebouwen) 
 

x 
 36 Binnenstad Delft = super, duurzaam, altijd van waarde, geen sloop x 

   37 erfgoed x 
   38 natuurijsbaanterrein multifunctioneel in gebied 

  
x 

 39 uniek natuurbelevingsrecreatiegebied 
   

x 

40 zorgen dat het "park" er over 50 jaar nog is x 
   41 instandhouden erfgoed x 
   42 integratie 

 
x 

  43 groen en ruimte 
   

x 

44 gebruik voor alle burgers van de stad 
 

x 
  45 plek waar kunst en cultuur mekaar kunnen ontmoeten 

 
x 

  46 uitnodigend voor diverse groepen(leeftijd, belangstelling) openbaar 
 

x 
  47 over 500 jaar spreekt men nog over deze historische beslissing 

   
x 

48 aanwezige (groene) ruimtelijke kwaliteiten voor het gebied x 
   49 Voldoende kleinschalige cultuurvoorzieningen 

   
x 

50 Regionaal bestuur 
   

x 

              23                8   14               6

  

88% van de kwaliteiten is door mij teruggeleid op één van de voorbeeldbegrippen, waarmee de 

voorbeeldbegrippen een zeer hoge dekkingsgraad lijken te hebben.  
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3.2. Word counts 

Onderstaand zijn de word counts gepresenteerd zoals ik ze voor elke cel van de matrix heb gemaakt, 

na filtering. Hierbij heeft geen clustering plaatsgevonden. 

Economische gebruikswaarden 

bereikbaarheid 32 

gecombineerd gebruik 27 

groen 8 

bereikbaar 8 

ruimte 7 

recreatie 7 

allocatie efficiëntie 7 

wonen 6 

gecombineerd ruimtegebruik 6 

stimulerende effecten 5 

horeca 5 

water 5 

werken 5 

natuur 5 

strand 5 

fysieke mogelijkheden 4 

toegankelijkheid 4 

activiteiten 4 

bezoekers 4 

recreatieve 4 

internationaal 3 

stimuleren 3 

stad 3 

netwerken 3 

landbouw 3 

combinatie 3 

werkgelegenheid 3 

huis 3 

openbaar vervoer 3 

creatieve 3 

infrastructuur 3 

haven 3 

Economische belevingswaarden 

imago 41 

uitstraling 35 

aantrekkelijkheid 33 

groen 12 
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ruimte 11 

wonen 7 

stad 7 

aantrekkelijke 7 

rust 6 

aantrekkelijk 6 

eigenheid 6 

identiteit 4 

samenhang 4 

park 4 

natuur 4 

kwaliteit 4 

mooi 4 

open 4 

mensen 3 

aantrekkelijke woonomgeving 3 

auto 3 

symboolfunctie 3 

groenste stad 3 

aantrekkelijke omgeving 3 

Economische toekomstwaarden  

flexibiliteit 13 

stabiliteit 13 

ruimte 10 

groen 9 

gebundelde aantrekkelijkheid 9 

flexibel 8 

stabiel 6 

versterken 6 

verweving 5 

water 5 

agglomeratie 5 

versterking 5 

glastuinbouw 4 

duurzame 4 

woningbouw 4 

gebundelde aantrekkingskracht 3 

werkgelegenheid 3 

netwerk 3 

stedelijk 3 

stad 3 

natuur 3 

ecologische 3 

bewoners 3 

duurzaamheid 3 
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groei 3 

kunnen 3 

bedrijven 3 

innoveren 3 

differentiatie 3 

Sociale gebruikswaarden 

toegang 25 

keuzevrijheid 14 

toegankelijk 14 

toegankelijkheid 13 

keuzemogelijkheden 11 

inbreng 10 

voor iedereen 9 

sport 9 

ruimte 9 

eerlijke verdeling 8 

alle  7 

bewoners 7 

park 6 

voorzieningen 6 

openbaar 6 

natuur 5 

veiligheid 5 

groen 4 

wonen 4 

bereikbaarheid 4 

ontmoetingsplek 3 

ontmoeten 3 

ontmoeting 3 

ontmoetingsplaats 3 

stad 3 

recreatie 3 

ecologie 3 

betaalbaar 3 

open 3 

diverse 3 

verscheidenheid 3 

verkeer 3 

diversiteit 3 

spel 3 

spelen 3 

Sociale belevingswaarden 

sociale veiligheid 19 

verbondenheid 10 
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rust 9 

ruimte 9 

veilig 8 

gelijkwaardigheid 6 

veiligheid 6 

ontmoetingsplaats 5 

open 5 

kinderen 4 

natuur 4 

goudkust 3 

kernen 3 

ontmoeten 3 

stad 3 

integratie 3 

gemeenschap 3 

sociaal 3 

schoon 3 

sport 3 

vrijheidsgevoel 3 

recreanten 3 

culturen 3 

Sociale toekomstwaarden 

sociaal draagvlak 23 

ruimte 7 

wonen 6 

sport 6 

natuur 5 

voor iedereen 5 

iedereen aan boord 5 

recreatie 4 

ontspanning 4 

woningen 4 

historische waarden 4 

omgeving 4 

rust 3 

groen 3 

kinderen 3 

stad 3 

generaties 3 

gezondheid 3 

cultuur 3 

structuur 3 

Ecologische gebruikswaarden 

ecologische structuur 29 
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water in balans 20 

natuur 16 

schoon milieu 16 

water 12 

externe veiligheid 11 

ecologische hoofdstructuur 11 

groen 10 

samenhang 7 

recreatie 7 

ecologische structuren 7 

schoon water 6 

duurzaam 5 

beek 5 

ruimte 5 

veiligheid 4 

verbinding 4 

waterbalans 4 

wonen 3 

watersysteem 3 

park 3 

lucht 3 

milieu 3 

groene long 3 

waterberging 3 

schone 3 

diversiteit 3 

waterbeheer 3 

bos 3 

Ecologische belevingswaarden 

rust 38 

ruimte 37 

gezonde leefomgeving 22 

natuur 16 

schoonheid der natuur 14 

stilte 12 

groen 11 

beek 8 

park 7 

water 6 

schoonheid 4 

parken 4 

mooie natuur 3 

schone omgeving 3 

samenhang 3 

duinen 3 
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strand 3 

duisternis 3 

toegankelijk 3 

contrasten 3 

Ecologische toekomstwaarden 

natuur 21 

gezonde ecosystemen 21 

groen 14 

diversiteit 8 

ecosystemen 7 

water 6 

beek 6 

duurzame 6 

ecologische voorraad 6 

ecologische voorraden 5 

recreatie 5 

gezond ecosysteem 5 

verbindingen 4 

park 4 

gezonde 4 

ruimte 4 

ecosysteem 4 

gezond 3 

duurzaam 3 

schoon water 3 

evenwicht 3 

duurzaamheid 3 

schone 3 

Culturele gebruikswaarden 

keuzevrijheid 15 

culturele verscheidenheid 14 

ontmoeting 7 

diversiteit 6 

evenementen 6 

culturele 5 

erfgoed 5 

park 4 

natuur 4 

educatie 4 

multiculturele samenleving 3 

rust 3 

dynamiek 3 

cultuurhistorie 3 

platteland 3 
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wandelen 3 

particulier 3 

sport 3 

initiatief 3 

ruimte 3 

verscheidenheid 3 

historie 3 

herkenbaarheid 3 

Culturele belevingswaarden 

eigenheid 36 

contrastrijke omgeving 18 

stad 10 

contrast 8 

ruimte 8 

schoonheid 6 

natuur 6 

vrijheid 6 

cultuur 6 

erfgoed 6 

mooie 5 

landschap 5 

contrasten 5 

omgeving 5 

geen keurslijf 5 

park 4 

landgoed 4 

diversiteit 4 

identiteit 3 

samen 3 

contrastrijk 3 

geschiedenis 3 

activiteiten 3 

historische 3 

schoonheid der cultuur 3 

zichtbaar 3 

Culturele toekomstwaarden 

erfgoed 38 

culturele vernieuwing 20 

integratie 7 

stad 5 

historische 5 

groen 3 

samen 3 

uitwisseling 3 
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park 3 

natuur 3 

huis 3 

historisch 3 

landgoed 3 

cultureel erfgoed 3 

stedelijke 3 

3.3. Brain-analyse 

De brains die ik heb gemaakt zullen op termijn als invoer dienen voor de website van WeRKpartners: 

www.werkpartners.net. Er is echter geen mogelijkheid om deze in Microsoft Word te importeren.  

Om de brains als document te kunnen openen is het noodzakelijk om het programma te downloaden 

en het bestand en de bestandsmap op de computer te hebben staan. Vandaar dat ik gezocht heb 

naar een andere manier om deze resultaten te presenteren en de resultaten van de brains heb 

bewerkt tot Mindjet Mind Manager-files, die wel in word te importeren zijn. De brains zullen ook online 

te bezichtigen zijn. 

http://www.werkpartners.net/
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Sociale gebruikswaarden 
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Sociale belevingswaarden 
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Sociale toekomstwaarden 
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Ecologische gebruikswaarden 
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Ecologische belevingswaarden  
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Ecologische toekomstwaarden 
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Culturele gebruikswaarden 
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Culturele belevingswaarden 
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3.4. Analyse van het totale scala aan kwaliteiten 

De begrippen die in een groene balk zijn geplaatst zijn clusters van begrippen en omvatten 2 of 3 vrijwel gelijke woorden. Het begrip toegang bijvoorbeeld omvat zowel de 

begrippen toegang, toegankelijk als toegankelijkheid. Hoe deze clustering heeft plaatsgevonden is te zien in bijlage 2, waar van deze clusters te zien is uit welke begrippen zij 

bestaan. Door deze clustering treedt mogelijk enige ‘bias’ op in de richting van deze clusters, die hierdoor hoger in de resultaten komen te staan dan begrippen die niet zijn 

geclusterd. Leidend hierbij is echter geweest dat de begrippen bijna volledig hetzelfde betekenen: imago en uitstraling zijn bijvoorbeeld niet geclusterd, omdat zij wel verwant 

aan elkaar zijn maar niet exact dezelfde betekenis hebben. Hierbij is gebruik gemaakt van de website www.synoniemen.net en verschillende (online) woordenboeken.  

In onderstaande tabel zijn woorden/clusters gesorteerd op basis van de frequentie waarmee zij zijn benoemd, die is weergegeven in de tweede kolom. In de derde kolom is 

weergegeven welk percentage van deze frequentie terecht is gekomen in de cel die is weergegeven in de 4
e
 kolom. Dit is de cel van de matrix waarin het begrip het vaakst is 

benoemd. Daarna is te zien hoe vaak het begrip in iedere cel is benoemd. Cellen waarin een begrip minder dan 3 keer is benoemd zijn hierbij over het algemeen niet 

meegenomen, soms zijn deze gegevens wel met handmatig zoeken toegevoegd. De laatste drie cellen tonen het totaal aantal begrippen dat hiermee is ‘gevangen’, hoeveel er 

niet zijn ‘gevangen’ en welk percentage er verklaard wordt door de data in de cellen. Onderstaande tabel vormt als het ware de ‘top 100’ van de matrix ruimtelijke kwaliteit.   

Ik heb de woorden in de eerste kolom verschillende kleuren gegeven, afhankelijk van hun score in de 3
e
 kolom:  

90-100% 

80-90% 

65-80% 

50-65% 

30-50% 

15-30%  

Lager dan 15% komt niet voor; lager dan 8% is theoretisch gezien niet mogelijk als hoogste waarde: 100/12 = 8,33  

Woord # 
Hoogste 

% Cel 
Econ 
gebr 

Econ 
belev 

Econ 
tkmst 

Soc 
gebr 

Soc 
belev 

Soc 
tkmst 

Ecol 
gebr 

Ecol 
belev 

Ecol 
tkmst 

Cult 
gebr 

Cult 
belev 

Cult 
tkmst # over verkl 

Ruimte 111 33,33% Ecologische belevingswaarde 7 11 10  9 9 7 5 37 4 3 8   110 1 99,10% 

Groen 99 15,15% Economische belevingswaarde 11 15 12 9   3 10  11 14     3 88 11 88,89% 

Natuur 92 22,83% Ecologische toekomstwaarde 5 4 3 5 4 5 16 16 21 4 6 3 92 0 100,00% 

Toegang 82 63,41% Sociale gebruikswaarde 4     52       3         59 23 71,95% 

Rust 67 56,72% Ecologische belevingswaarde   7     9 3   38   3     60 7 89,55% 

Aantrekkelijkheid 61 83,61% Economische belevingswaarde   51                     51 10 83,61% 

Bereikbaarheid 54 74,07% Economische gebruikswaarde 4      4                 44 10 81,48% 

Erfgoed 53 71,70% Culturele toekomstwaarde                   5 6 38 49 4 92,45% 

Veiligheid 49 67,35% Sociale belevingswaarde       5 33   4           42 7 85,71% 

http://www.synoniemen.net/
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Diversiteit 48 22,92% Culturele gebruikswaarde       6     3   8 11 4   32 16 66,67% 

Recreatie 47 23,40% Economische gebruikswaarde 11     5   4 7   5       32 15 68,09% 

Park 45 15,56% Ecologische belevingswaarde   4   6 10   3 7 4 4 4 3 36 9 80,00% 

Ecologische structuur 44 90,91% Ecologische gebruikswaarde             40           40 4 90,91% 

Imago 44 93,18% Economische belevingswaarde 
 

41 
          

41 3 93,18% 

Eigenheid 44 81,82% Culturele belevingswaarde 
 

6 
        

36 
 

42 2 95,45% 

Uitstraling 41 85,37% Economische belevingswaarde 
 

35 
          

35 6 85,37% 

Contrast 40 77,50% Culturele belevingswaarde               3     31   34 6 85,00% 

Combinatie 39 76,92% Economische gebruikswaarde 30                        30 9 76,92% 

Water 39 30,77% Ecologische gebruikswaarde 5 
 

5 
   

12 6 6 
   

34 5 87,18% 

Gezondheid 34 67,65% Ecologische belevingswaarde           3   23         26 8 76,47% 

Ontmoeting 33 27,27% Sociale gebruikswaarde       9 8         7     24 9 72,73% 

Wonen 33 21,21% Economische belevingswaarde 6 7 
 

4 
 

6 3 
     

26 7 78,79% 

Keuzevrijheid 29 51,72% Culturele gebruikswaarde 
   

14 
     

15 
  

29 0 100,00% 

Open 29 24,14% Sociale belevingswaarde   4   3 7               14 15 48,28% 

Sport 28 32,14% Sociale gebruikswaarde 
   

9 3 6 
   

3 
  

21 7 75,00% 

Sociaal~draagvlak 27 85,19% Sociale toekomstwaarde 
     

23 
      

23 4 85,19% 

Flexibiliteit 27 77,78% Economische toekomstwaarde     21                   21 6 77,78% 

Duurzaamheid 25 36,00% Ecologische toekomstwaarde     4         5 9       18 7 72,00% 

Gezonde~ecosystemen 24 87,50% Ecologische toekomstwaarde 
        

21 
   

21 3 87,50% 

Samenhang 23 30,43% Ecologische gebruikswaarde 
 

4 
    

7 3 
    

14 9 60,87% 

Iedereen 23 39,13% Sociale gebruikswaarde       9   5             14 9 60,87% 

Schoonheid 22 50,00% Culturele belevingswaarde               4     11 5 20 2 90,91% 

Stedelijk 22 22,73% Economische gebruikswaarde 5   3                 3 11 11 50,00% 

Beek 22 36,36% Ecologische belevingswaarde 
      

5 8 6 
   

19 3 86,36% 

Culturele~vernieuwing 20 100,00% Culturele toekomstwaarde 
           

20  20 0 100,00% 

Water~in~balans 20 100,00% Ecologische gebruikswaarde 
      

20  
     

20 0 100,00% 
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Cultuur 18 33,33% Culturele belevingswaarde 
     

3 
    

6 
 

9 9 50,00% 

Schone omgeving 17 23,53% Sociale belevingswaarde         4       3       7 10 41,18% 

Schoon~milieu 17 94,12% Ecologische gebruikswaarde 
      

16 
     

16 1 94,12% 

Integratie 17 41,18% Culturele toekomstwaarde 
    

3 
      

7 10 7 58,82% 

Activiteiten 16 25,00% Economische gebruikswaarde 4 
         

3 
 

7 9 43,75% 

Ontwikkeling 16 31,25% Economische gebruikswaarde 5 
       

4 
  

3 12 4 75,00% 

Kinderen 16 25,00% Sociale belevingswaarde 
    

4 3 
      

7 9 43,75% 

Landschap 15 33,33% Culturele belevingswaarde 
        

3 
 

5 
 

8 7 53,33% 

Culturele~verscheidenheid 15 93,33% Culturele gebruikswaarde 
         

14 
  

14 1 93,33% 

Verbondenheid 15 66,67% Sociale belevingswaarde 
    

1 0 
       

10 5 66,67% 

Schoonheid~der~natuur 14 100,00% Ecologische belevingswaarde 
       

14 
    

14 0 100,00% 

Werken 14 35,71% Economische gebruikswaarde 5 
           

5 9 35,71% 

Stilte 13 92,31% Ecologische belevingswaarde 
       

12 
    

12 1 92,31% 

Samen 13 23,08% Culturele toekomstwaarde 
          

3 3 6 7 46,15% 

Gezonde 13 30,77% Ecologische toekomstwaarde 
        

4 
   

4 9 30,77% 

Mogelijkheden 13 46,15% Economische gebruikswaarde 6 
 

5 
         

11 2 84,62% 

Stabiliteit 13 100,00% Economische toekomstwaarde 
  

13 
         

13 0 100,00% 

Keuzemogelijkheden 13 84,62% Sociale gebruikswaarde 
   

11 
        

11 2 84,62% 

Bos 12 25,00% Ecologische gebruikswaarde 
      

3 
     

3 9 25,00% 

Eerlijke~verdeling 11 72,73% Sociale gebruikswaarde 
   

8 
        

8 3 72,73% 

Historische 11 45,45% Culturele toekomstwaarde 
          

3 5 8 3 72,73% 

Externe~veiligheid 11 100,00% Ecologische gebruikswaarde 
      

11 
     

11 0 100,00% 

Milieu 11 27,27% Ecologische gebruikswaarde 
      

3 
     

3 8 27,27% 

Identiteit 11 36,36% Economische belevingswaarde 
 

4 
        

3 
 

7 4 63,64% 

Inbreng 11 90,91% Sociale gebruikswaarde 
   

10  
        

10 1 90,91% 

Mogelijk 10 20,00% - 
            

0 10 0,00% 

Netwerk 10 20,00% - 
            

0 10 0,00% 
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Educatie 10 40,00% Culturele gebruikswaarde 
         

4 
  

4 6 40,00% 

Ecosystemen 10 70,00% Ecologische toekomstwaarde 
        

7 
   

7 3 70,00% 

Gebundelde~aantrekkelijkheid 10 90,00% Economische toekomstwaarde 
  

9 
         

9 1 90,00% 

Spelen 10 30,00% Sociale gebruikswaarde 
   

3 
        

3 7 30,00% 

Voorzieningen 10 60,00% Sociale gebruikswaarde 
   

6 
        

6 4 60,00% 

Schoon~water 9 66,67% Ecologische gebruikswaarde 
      

6 
 

3 
   

9 0 100,00% 

Internationale 9 22,22% - 
            

0 9 0,00% 

Dynamiek 9 33,33% Culturele gebruikswaarde 
         

3 
  

3 6 33,33% 

Landbouw 9 33,33% Economische gebruikswaarde 3 
           

3 6 33,33% 

Strand 9 55,56% Economische gebruikswaarde 5 
      

3 
    

8 1 88,89% 

Werkgelegenheid 9 33,33% Economische gebruikswaarde 3 
 

3 
         

6 3 66,67% 

Openbare 8 25,00% - 
            

0 8 0,00% 

Evenementen 8 75,00% Culturele gebruikswaarde 
         

6 
  

6 2 75,00% 

Verbinding 8 50,00% Ecologische gebruikswaarde 
      

4 
     

4 4 50,00% 

Stimulerende~effecten 8 62,50% Economische gebruikswaarde 5 
           

5 3 62,50% 

Bedrijven 8 37,50% Economische toekomstwaarde 
  

3 
         

3 5 37,50% 

Structuur 8 37,50% Sociale toekomstwaarde 
     

3 
      

3 5 37,50% 

 

Totaal aantal ‘hits’ per cel in de top 100 

 Economische 

belangen 

Sociale 

belangen 

Ecologische 

belangen 

Culturele 

belangen 

Gebruikswaarden 155 185 178 80 

Belevingswaarden 193 91 192 120 

Toekomstwaarden 91 74 122 93 

 

 



 

4. Integratie en analyse van de resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vier onderzoeksstappen naast elkaar gelegd en vergeleken. 

Uiteindelijk wordt op basis van deze vergelijking een voorstel gedaan voor een eventuele aanpassing van de 

voorbeeldbegrippen in de matrix ruimtelijke kwaliteit, zoals deze op de website van WeRkpartners 

(www.werkpartners.net) zijn weergegeven. Deze voorbeeldbegrippen en de bijbehorende omschrijving zijn te 

vinden in bijlage 1.  

4.1. Economische gebruikswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Bereikbaarheid 

 Stimulerende effecten 

 Slimme plaatskeuze 

 Gecombineerd gebruik 

Opvallend van deze cel van de matrix is de zeer hoge ‘dekkingsgraad’ van de voorbeeldbegrippen in de eerste 

analysestap. Maar liefst 90% van de daar benoemde kwaliteiten leek onder deze begrippen geschaard te kunnen 

worden, waarbij vooral bereikbaarheid en stimulerende effecten er sterk uitsprongen. Als deze analyse naast de 

word count wordt gelegd treden er toch enkele verschillen op: bereikbaarheid en gecombineerd gebruik zijn hier 

de meest voorkomende begrippen. Beide worden dus vaak letterlijk benoemd, terwijl stimulerende effecten een 

cluster kwaliteiten weergeeft dat op een veel bredere wijze benoemd wordt. Van de voorbeeldbegrippen blijft 

slimme plaatskeuze enigszins achter: deze is wel terug te vinden in de resultaten (vaak als allocatie efficiëntie), 

maar lang niet zo sterk als de andere drie.  

Kijkend naar de algehele analyse zijn er verschillende begrippen en clusters die het hoogst scoren op deze cel:  

Begrip Frequentie % Economische 

gebruikswaarden 

Bereikbaarheid 54 74% 

Recreatie 47 23% 

Combinatie 39 77% 

Stedelijk 22 23% 

Activiteiten 16 25% 

Ontwikkeling 16 31% 

Werken 14 36% 

Mogelijkheden 13 46% 

Landbouw 9 33% 

Strand 9 56% 

Werkgelegenheid 9 33% 

Stimulerende effecten 8 62,5% 

Opnieuw vallen hier bereikbaarheid en gecombineerd gebruik (in het cluster combinatie) op. Beide 

voorbeeldbegrippen blijken een goed referentiekader te bieden en goed thuis te passen in deze cel. Opvallend is 

verder vooral het begrip recreatie: ‘vrijetijdsbesteding met als doel om zich te ontspannen of te vermaken’. Dit 

begrip laat zich moeilijk vangen door de matrix, maar komt toch met een redelijke marge het vaakst voor in deze 

cel (23%). De economische gebruikswaarde van recreatie zou vooral kunnen wijzen op het financiële aspect (het 

levert geld op), waarmee het wellicht in het cluster stimulerende effecten zou vallen. De lage dekkingsgraad 

maakt het twijfelachtig of het begrip een goede toevoeging als voorbeeldbegrip voor deze cel zou zijn, hier kom ik 

later nog op terug.     

http://www.werkpartners.net/


 

Titel  Datum  Wing 53 

Kijkend naar de brain-analyse vallen wederom de clusters bereikbaarheid en gecombineerd gebruik op. Deze 

blijken ook hier een goed referentiekader te bieden voor de clustering van begrippen in deze mind-map. Het 

begrip slimme plaatskeuze is omgevormd tot het bredere ‘meerwaarde van de omgeving’ en dekt ook hier een 

beperkt cluster aan kwaliteiten.  

Opvallend zijn vooral de nieuw ontstane clusters ‘ondernemende omgeving’, ‘veelvormigheid’ en ‘secundaire 

vestigingsfactoren’. Al eerder in deze paragraaf concludeerde ik dat het begrip stimulerende effecten weliswaar 

een groot cluster kwaliteiten dekt, maar niet direct zo benoemd wordt door gebruikers. Dit voorbeeldbegrip lijkt 

zich hier op te delen in drie clusters, en misschien in mindere mate ook nog in de clusters ‘flexibiliteit’ en 

‘meerwaarde van de locatie’. Om het voorbeeldbegrip stimulerende effecten, dat een beetje een containerbegrip 

is, meer toe te spitsen op de daadwerkelijk door gebruikers benoemde kwaliteiten lijkt het een goed idee om dit te 

vervangen door deze drie begrippen. Hierbij nog wel de voetnoot dat de ‘secundaire vestigingsfactoren’ soms 

enigszins richting belevingswaarden lijken te gaan.  

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van voorbeeldbegrippen 

Samenvattend kan worden gezegd dat de voorbeeldbegrippen bereikbaarheid en gecombineerd gebruik zeer 

relevant blijken te zijn. Ik stel dan ook voor om deze te behouden. Het begrip stimulerende effecten geeft duidelijk 

een cluster aan kwaliteiten weer, maar is een beetje een containerbegrip. Om dit meer toe te spitsen stel ik voor 

om het te vervangen door de begrippen ondernemende omgeving, veelvormigheid en gedeeltelijk door 

onderstaande toevoeging.  

Peter en ik zijn van mening dat het begrip slimme plaatskeuze een beperkte relevantie heeft en een gedeeltelijke 

overlap met bereikbaarheid. Toch stel ik wel voor om het te behouden, maar dan in bredere zin: het 

samenvoegen van de clusters ‘meerwaarde van de locatie’ en ‘secundaire vestigingsfactoren’ omvat slimme 

plaatskeuze en de meerwaarde van de omgeving en neemt hierbij ook de secundaire vestigingsfactoren mee, die 

naar mijn mening bijdragen aan deze meerwaarde, zowel in materiële als in niet-materiële zin. Ik stel voor om dit 

nieuwe cluster meerwaarde locatie te noemen. 

Als we dit vergelijken met de oorspronkelijke definitie van het voorbeeldbegrip stimulerende activiteiten wordt dit 

ook duidelijk: ‘economische activiteiten passen goed bij de omgeving en stimuleren elkaar over en weer.’ 

Enerzijds is er het stimulerende effect van de omgeving (meerwaarde locatie) op economische activiteiten, en 

anderzijds het stimulerende effect van de economische activiteiten op de omgeving (ondernemende omgeving).    

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 

 Bereikbaarheid – Het gebied is goed bereikbaar voor gebruikers, klanten en toeleveraars. 

 Gecombineerd gebruik - Het is handig als je veel zaken op één plek kunt afhandelen. Gecombineerd 

gebruik levert (tijd)winst op voor gebruikers en bedrijven.  

 Ondernemende omgeving – Activiteiten en bedrijvigheid hebben een stimulerend effect op de omgeving. 

 Veelvormigheid – Een diversiteit aan economische activiteiten en afwisseling van economische milieus heeft 

een meerwaarde voor het gebied. 

 Meerwaarde locatie – Secundaire vestigingsfactoren en een juiste locatiekeuze geven een stimulans aan 

economische activiteiten in de omgeving en zorgen dat activiteiten goed gedijen. 

 

In onderstaand schema heb ik met de nieuwe voorbeeldbegrippen een tweede handmatige scoring gemaakt.  
 
 bereikbaarheid 

veelvormigheid gecombineerd 
gebruik 

ondernemende 
omgeving 

Meerwaarde 
locatie ander? 

1.   sterke knooppunten – gecombineerd gebruik, beleving x  x 
   2.   Realisatie EHS; groen is economisch een item 

 
 

  
x 

 3.   gecombineerd gebruik 

 
 x 

   4.   allocatie efficiente bereikbaarheid x  
  

x 

 5.   multi-functioneel 

 
x x 

   6.   bezoekers concentreren op 2/3 plaatsen 

 
x 

  
x 

 7.   beperkte bereikbaarheid gericht op voetgangers (sporters.                
Recreanten) x 

 
 

    8.   OV met aandacht voor veel bagage x  
    9.   bereikbaar op 1 min lopen van voordeur x  
           10. Interne bereikbaarheid: knoopfunctie x  
    11. bereikbaar vanuit stad x  
    12. Zeer goed OV-ontsloten locatie x  
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13. aantrekkelijke omgeving 
 

 
  

x 
 14. natuur 

 
 

  
x 

 15. stimulerende effecten 

 
 

 
x 

  16. Spannend woon-/werkgebied voor creatief publiek   

 
x x 

 
x 

 17. grote arbeids en woningmarkt tot je beschikking bevordert 
stedelijke complexiteit 

 

x 

   
 

18. een economisch hart van water 

 
 

 
x 

  19. centrale ligging in randstad 

 
 

  
x 

 20. internationale scholen 
 

x 
 

x 
  21. barrières tussen wijken opheffen x  

    22. < luchtvervuiling, overschrijft norm 
 

 
   

x 

23. gecombineerd gebruik 

 
 x 

   24. maximale koppeling verschillende netwerken x  x 
   25. Ruimte voor pilots stedelijke ontwikkeling en milieu   

 
 

 
x 

  26. bereikbaarheid x  
    27. Gedurende verbouwing tijdelijke gebruiksfuncties / 

werkgelegenheid / tentoonstellingen 
 x 

 
x 

  28. Allocatie 

 
 

  
x 

        29. Werkgelegenheid/vestigingsplaats bedrijven 

 
 

 
x x 

        30. Creatieve economie 

 
x 

 
x 

  31. Een goed functionerend havengebied   
 

 
 

x 
  32. Bereikbaar via alle modaliteiten   x  

    33. zorg voor voldoende zuurstof: nog bomen en behoud bomen 
 

 
  

x 
 34. Landbouw 

 
 

 
x 

  35. Lage dynamiek 
 

 
   

x 

36. maximale koppeling verschillende netwerken x  x 
   37. Uniek stedelijk woon-/werkgebied   

 
x x 

 
x 

 38. allocatie-efficientie 

 
 

  
x 

 39. kleine overstromingskans/schade 

 
 

   
x 

40. bereikbaarheid x  
    41. niet alleen grijze maar ook groene infrastructuur 

 
x x 

 
x 

 42. bereikbaar HSL op Utrecht / Arnhem x  
    43. bereikbaarheid x  
    44. bereikbaarheid x  
    45. burnout preventie 

 
 

  
x 

 46. economische motor is drijfveer voor verwevening 
 

 x 
   47. kennisclusters 

 
x 

 
x 

  48. Netwerkeconomie – synergie 
 

 x 
   49. tuincentra 

 
 

 
x 

  50. bereikbaarheid x  
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Met deze nieuwe handmatige analyse is te zien dat de door mij nieuw voorgestelde voorbeeldbegrippen een goed 

referentiekader lijken te bieden voor de door gebruikers benoemde kwaliteiten. Aan de begrippen bereikbaarheid 

en gecombineerd gebruik is weinig veranderd, voor de rest ziet het schema er heel anders uit. Hierbij is de 

dekkingsgraad verhoogd van 90% naar 94%.   

Het beeld dat door deze nieuwe voorbeeldbegrippen wordt geschetst sluit redelijk aan bij de brain die ik reeds 

gemaakt heb. Als de nieuwe begrippen naast de word count en begrippen uit de algehele analyse gelegd worden 

vallen er een aantal zaken op: Meerwaarde locatie is terug te zien in een aantal secundaire vestigingsfactoren 

(groen en natuur zijn vooral opvallend) en in het begrip allocatie efficiëntie, terwijl ondernemende omgeving zich 

laat zien in bijvoorbeeld recreatie, werken, horeca en activiteiten.  

Het voorbeeldbegrip veelvormigheid scoort vaak ‘dubbel’ in de hier bovenstaande handmatige analyse, 

voornamelijk met het begrip ondernemende omgeving en ook met gecombineerd gebruik. Hierdoor valt er een 

vraag te stellen over het nut van de toevoeging van dit begrip: het zorgt nauwelijks voor een hogere 

dekkingsgraad in de handmatige analyse. Toch is mijn inzicht dat hier wel degelijk een extra kwaliteit ligt.  

4.2. Economische belevingswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Imago/uitstraling 

 Aantrekkelijkheid 
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Over deze cel kan ik redelijk kort zijn: eigenlijk is er hier vrij veel uniformiteit in alle analyses. De dekkingsgraad 

van de twee voorbeeldbegrippen is hier erg hoog: maar liefst 86%. Dit beeld wordt bevestigd door de word count, 

waarin de beide voorbeeldbegrippen met grote afstand bovenaan staan. Imago en uitstraling worden vaak in 

combinatie genoemd zoals in het voorbeeldbegrip imago/uitstraling.  

Er is slechts een handjevol begrippen dat in de top 100 het hoogst scoort op deze cel. Toch scoort deze op het 

totale aantal hits in de top 100 het hoogst. 

Begrip Frequentie % Economische 

belevingswaarden 

Groen 99 15% 

Aantrekkelijkheid 61 84% 

Imago 44 93% 

Uitstraling 41 85% 

Wonen 33 21% 

Identiteit 11 36% 

Zichtbaar in de totale analyse is dat de voorbeeldbegrippen uit deze cel zeer hoog scoren als gekeken wordt over 

de gehele matrix. Dit geeft nogmaals weer dat zij een goed referentiekader bieden. Opvallend in deze cel zijn 

vooral de woorden groen en wonen. Groen scoort maar 15% in deze cel, maar is desondanks het meest 

gekwalificeerd als economische belevingswaarde. Een zoektocht naar dit begrip leert dat het in deze cel vaak in 

combinatie met of in kwaliteiten verwant aan de voorbeeldbegrippen imago/uitstraling of aantrekkelijkheid wordt 

genoemd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat groen blijkbaar een belangrijke factor kan zijn in het imago of de 

aantrekkelijkheid van een gebied. Dit lijkt ook te gelden voor wonen.  

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van voorbeeldbegrippen 

Hiermee lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de voorbeeldbegrippen een goed referentiekader bieden, en 

dat lijken ze eigenlijk ook te doen. Toch is er nog een mogelijkheid voor aanpassing, en dat is er één die ik in mijn 

brain ook heb gemaakt: de begrippen imago en uitstraling uit elkaar halen. Hoewel beide begrippen nauw aan 

elkaar verwant zijn is er naar mijn mening een verschil van betekenis, een verschil dat ik ook in de brain heb 

geprobeerd te laten zien waar zich twee verschillende clusters hebben gevormd. Bij imago gaat het in een 

dergelijke context om identiteit, historie, het ‘visitekaartje’; terwijl aspecten als zichtlocaties en in het oog 

springende gebouwen meer bestrekking hebben op de (fysieke) uitstraling van een gebied: een imago beschouw 

ik meer als iets ‘symbolisch’.  

Over het voorbeeldbegrip aantrekkelijkheid kan ik verder concluderen dat het een goed referentiekader biedt. De 

handmatige analyse, word count en brains laten zien dat aanvulling niet nodig lijkt.  

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 

 Imago – Het imago van een gebied is een belangrijk visitekaartje en draagt bij aan het ‘verkopen’ ervan. 

 Aantrekkelijkheid – Mooie plekken zijn schaars en daardoor duur. Ze trekken veel gebruikers aan en 

betalen zichzelf daardoor terug.   

 Uitstraling – Zichtbare aspecten die bepalend zijn voor de beeldvorming van een gebied dragen bij aan het 

imago en de aantrekkelijkheid.  

 
Imago Uitstraling Aantrekkelijkheid Anders? 

1. mooi uitzicht door het jaar heen 
 

 x 
 2. eigenheid en samenhang in het gebruik x  

  3. hoge snelheid = meer RUN/profit dan FUN/leisure  
 

 
 

x 

4. attractief voor de homo ludens 
 

 x 
 5. zichtbare samenhang in het ruimtegebruik 

 
x 

  6. zichtlocaties 
 

x 
  7. op stand en toch betaalbaar x  
  8. aantrekkelijkheid 

 
 x 

 9. functiemenging water/recreatie 
 

 x 
 10. laag >water 

 
 

 
x 

11. imago/uitstraling x x 
  12. imago/uitstraling x x 
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13. imago/uitstraling x x 
  14. imago/uitstraling x x 
  15. imago/uitstraling x x 
  16. imago x  
  17. imago x  
  18. aantrekkelijkheid 

 
 x 

 19. Uitstraling, bijzonder, opvallend 
 

x 
  20. imago/uitstraling x x 
  21. aantrekkelijke omgeving 

 
 x 

 22. aantrekkelijke woonomgeving 
 

 x 
 23. aantrekkelijk landschap 

 
 x 

 24. extensief x  x 
 25. aantrekkelijk gebied recreatie 

 
 x 

 26. een aantrekkelijke centrale groene suburbane ruimte kan het imago worden                                          x 
 27. aantrekkelijkheid 

 
 x 

 28. versnippering x  x 
 29. Symboolfunctie Schiphol x  

  30. sterke luchthaven x  
  31. Kustzone met internationale allure - toegankelijk! x x 
  32. Tegelijk concurrentie en samenwerken 

 
 

 
x 

33. Voldoende werkgelegenheid van laag tot hoog opgeleid 
 

 
 

x 

34. Gebied goed bereikbaar + tegelijkertijd prettig wonen  
 

 x 
 35. rust groen dorps  x x x 
 36. toekomst 

 
 

 
x 

37. Amersfoort groene stad x  
  38. er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt 

 
 x 

 39. groene ruimte = economisch rendabel 
 

 
 

x 

40. Elisabethziekenhuis afbreken en park er voor terug 
 

 x 
 41. geen bebouwing 

 
 x 

 42. niet versnipperde eenheid 
 

x 
  43. recreatie meets wonen / werken 

 
 x 

 44 .uitbreiding park naar natuurwaarde 
 

 x 
 45. eigenheid: EHS als een kans juist voor de toekomst x  

  46. toegankelijkheid 
 

 
 

x 

47. Amersfoort groenste stad van Europa x  
  48. meerwaarde omgeving door groen karakter 

 
 x 

 49. afwisselend gebied geeft rust / balans in leefomgeving, mensen willen er wonen                                    x 
 50. in stadsomgeving rust en ruimte om bij te tanken zonder daarvoor in de auto naar elders te moeten  x 
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Met deze nieuwe handmatige analyse is te zien dat de overlap tussen de begrippen imago en aantrekkelijkheid, 

zoals ze door mij beschreven zijn, redelijk groot is maar dat er toch bij een behoorlijk aantal begrippen een 

verschil ontstaat. Deze (8 van de 23 oorspronkelijke kwaliteiten overlappen) heeft voor een groot deel te maken 

met het letterlijk benoemen van het voorbeeldbegrip imago/uitstraling. Anders dan dat lijkt er volgens mij een 

duidelijk verschil zichtbaar. Beide worden ook afzonderlijk redelijk vaak benoemd (imago nog iets vaker), 

waarmee opsplitsing een goede mogelijkheid lijkt. Het beeld dat door deze nieuwe voorbeeldbegrippen wordt 

geschetst sluit goed aan bij de brain die ik gemaakt heb. 

De dekkingsgraad is door opsplitsing van het voorbeeldbegrip imago/uitstraling niet verhoogd, deze is 86% 

gebleven.  

4.3. Economische toekomstwaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Stabiliteit en flexibiliteit  

 Agglomeratie 

 Gebundelde aantrekkelijkheid 

In deze cel van de matrix is de dekkingsgraad in mijn handmatige analyse niet hoog: slechts 54%. Zowel uit deze 

analyse als uit de word count komt vooral het voorbeeldbegrip stabiliteit en flexibiliteit naar voren, dat een 

behoorlijk aantal kwaliteiten lijkt te dekken. Het voorbeeldbegrip agglomeratie komt niet duidelijk naar voren uit 

beide analyses. Gebundelde aantrekkelijkheid is iets meer zichtbaar, maar ook dit voorbeeldbegrip komt hier niet 

heel duidelijk naar voren. Een aanvulling van de voorbeeldbegrippen lijkt hiermee nodig.   
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Begrip Frequentie % Economische 

toekomstwaarden 

Flexibiliteit 27 78% 

Stabiliteit 13 100% 

Gebundelde 

aantrekkelijkheid 

10 90% 

Bedrijven 8 38% 

In de totale analyse van vaakgenoemde begrippen komen slechts 4 begrippen in deze cel terecht. Hierbij valt 

flexibiliteit iets hoger uit dan in de word count omdat hierin de begrippen flexibel en flexibiliteit zijn samen 

genomen; stabiliteit is niet geclusterd omdat stabiel niet in de top 100 van meest benoemde begrippen terecht 

gekomen is. De kwaliteiten uit deze cel komen slechts in beperkte mate naar voren in de top 100 en komen hier 

samen maar tot 91 hits. Wat uit deze analyse wederom duidelijk wordt is dat de begrippen in deze cel zich slecht 

laten vangen en het scala economische toekomstwaarden op een brede wijze benoemen. Aanvulling van de 

voorbeeldbegrippen lijkt hiermee wederom nodig. 

In de brain-analyse heb ik in totaal zes clusters van kwaliteiten gevormd. Opvallend hierbij is dat ik de 

voorbeeldbegrippen agglomeratie en gebundelde aantrekkelijkheid samen heb genomen in het cluster 

‘bundeling’. Hoewel er een betekenisverschil is tussen beiden is er ook een gedeeltelijke overlap, en de beperkte 

mate waarin beide begrippen benoemd worden hebben ertoe geleid dat ik het hier heb samengenomen.  

Het voorbeeldbegrip stabiliteit en flexibiliteit heb ik juist uit elkaar gehaald tot de clusters ‘flexibiliteit’ en ‘stabiliteit’. 

Naar mijn mening is het betekenisverschil tussen deze beide woorden te groot, wat ook duidelijk wordt uit de 

brain: ze dekken een compleet ander cluster aan kwaliteiten. 

 Als we verder dan de voorbeeldbegrippen kijken hebben zich drie nieuwe clusters gevormd: ‘groei’, ‘innovatie’ en 

‘diversiteit’. In een eerdere versie heb ik deze samengenomen tot ‘economische vernieuwing’, maar dit bleek mij 

teveel een containerbegrip. Vandaar dat ik het heb opgesplitst in deze afzonderlijke clusters.  

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Samenvattend kan ik hier wel zeggen dat de voorbeeldbegrippen geen goede dekking lijken te geven op de door 

gebruikers benoemde kwaliteiten. Ik heb in de brain de boel flink op de schop gegooid, en mijn voorstel is om in 

deze cel het gehele scala aan voorbeeldbegrippen te herzien.  

Ten eerste stel ik voor om het voorbeeldbegrip stabiliteit en flexibiliteit op te splitsen in de afzonderlijke begrippen 

flexibiliteit en stabiliteit. Naar mijn mening is het betekenisverschil tussen deze begrippen te groot om ze samen te 

nemen, wat ook duidelijk zichtbaar wordt uit de brain: om deze begrippen heen vormen zich twee geheel 

verschillende clusters van kwaliteiten.  

Het voorbeeldbegrip agglomeratie komt zo weinig naar voren uit de word count en handmatige analyse dat het 

een beperkte relevantie lijkt te hebben. Hoewel er enigszins een verschil van betekenis is stel ik voor om dit 

voorbeeldbegrip samen te nemen met gebundelde aantrekkelijkheid: beiden hebben betrekking op het 

combineren van activiteiten en hiermee samenhangende voordelen. Verschil hierbij is dat het bij agglomeratie 

vooral gaat om bundeling van soortgelijke activiteiten en bij gebundelde aantrekkelijkheid om van elkaar 

verschillende activiteiten. Dit voorbeeldbegrip zou ik simpelweg bundeling noemen. 

Een volgend voorbeeldbegrip dat ik voorstel om toe te voegen is het cluster groei. Dit dekt een breed scala aan 

kwaliteiten met betrekking tot ontwikkeling, investering en versterking van de omgeving en komt duidelijk naar 

voren uit de brain.  

Nog twee andere nieuwe clusters kwamen naar voren uit mijn brain-analyse: innovatie en diversiteit, die laatste 

werd vooral benoemd als differentiatie. Deze kunnen samengenomen worden in het cluster innovatie en 

differentiatie. Er is een betekenisverschil tussen beide begrippen, maar belangrijk om te bedenken is dat het in 

beide gevallen gaat om een vorm van vernieuwing. Bij innovatie en differentiatie gaat het om innoveren en 

vernieuwen, maar ook om het zich herprofileren en (blijven) onderscheiden. Het merendeel van de kwaliteiten in 

dit cluster (9 van de 13) valt onder de noemer innovatie te scharen (zie ook hieronder), om deze reden zou ook 

gekozen kunnen worden om enkel het cluster innovatie toe te voegen, wat ik echter niet gedaan heb.    

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 
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 Stabiliteit – Bestaande kwaliteiten blijven op een duurzame manier behouden. 

 Flexibiliteit – Er is en blijft ruimte voor ontwikkeling en om in te spelen op veranderingen in de omgeving. 

 Bundeling – Een bundeling van gelijksoortige en verschillende activiteiten in de omgeving zorgt voor meer 

aantrekkelijkheid voor gebruikers en ondernemers. 

 Groei – Ontwikkeling, investering en versterking van de omgeving zorgen ervoor dat economische groei ook 

op de lange termijn kan worden gewaarborgd.  

 Innovatie en differentiatie – Door zich te blijven vernieuwen en onderscheiden kan een gebied ook in de 

toekomst aantrekkelijk blijven voor economische activiteiten.  

  Stabiliteit  

 
 
Flexibiliteit Bundeling 

 
 
Groei 

 
Innovatie en 
differentiatie Ander? 

1. nieuwe landmarks 
 

 
 

x x 
 2 .flexibel RO-instrumentarium 

 
x 

 
  

 3. uitnodigend vestigingsmilieu 
 

 x   
 4. stabiliteit & flexibiliteit x x 

 
  

 5. Agglomeratie 
 

 x   
 6. agglomeratie wonen / werken 

 
 x   

 7. Organische groei ipv explosieve groei x  
 

x  
 8. agglomeratie 

 
 x   

 9. gecombineerde ontwikkeling 
 

 x   
 10. Virtuele logistiek 

 
 

 
 x 

 11. differentiatie 
 

 
 

 x 
 12. afstemmen identiteit/imago 

 
 x   

 13. betere planologie 
 

 
 

 x 
 14. duurzaamheid x  

 
  

 15. innoverend vermogen 
 

 
 

 x 
 16. (ruimte voor) blijven innoveren 

 
x 

 
 x 

 17. gebundelde aantrekkelijkheid 
 

 x   
 18. innovatie economisch 

 
 

 
 x 

 19. groei ruimte 
 

x 
 

x  
 20. metropolitane strategie 

 
 x   

 21. Eisenhowerplein e.a. Rijswijk 
 

 
 

  x 

22. centraal tussen den haag en rotterdam 
 

 
 

  x 

23. Schaalgrootte van plannen en afspraken 
 

x 
 

  
 24. Keuzes bepalen op het juiste schaalniveau (wat doe je als gemeente 

individueel / wat samen met de regio of Zuidvleugel) 
 

 
x 

 

  

 25. milieu differentiatie 
 

 
 

 x 
 26. De haven zorgt voor werkgelegenheid en nieuwe welvaart   

 
 

 
x  

 27. Immigratie kenniswerkers Noordvleugel/A'dam 
 

 
 

x x 
 28. Kwalitatieve differentiatie woningbouw   

 
 

 
 x 

 29. Nieuwe mogelijkheden voor duurzame stadsdistributie   x x 
 

 x 
 30. Winning CO2 vrije energie 

(geothermisch/windenergie/getijdenenergie) 
 

 

 

 
x 

 
x 

 31. milieukosten omlaag door meer groen 
 

 
 

x  
 32. duurzaamheid x  

 
  

 33. duurzaam ecologisch x  
 

  
 34. opwaardering impuls aanliggende wijken 

 
 

 
x  

 35. bevorderen ecologische systemen 
 

 
 

x  
 36. water groen ruimte 

 
 x   

 37. sociaal draagvlak versterken voor groene beleving 
 

 
 

  x 

38. gebruik water 
 

 
 

x x 
 39. Vestigingsklimaat economische motor 

 
 x x  

 40. gezond ecosysteem + samenhangend ecosysteem 
 

 
 

  x 

41. gezonde mensen 
 

 
 

  x 

42. erfgoed bewaken en veiligstellen x  
 

  
 43. bestaande waarden zijn geimplementeerd in de nieuwe wijk x  

 
  

 44. duurzame meerwaarde gebied vanwege openheid x  
 

  
 45. economisch belang mag geen kritische factor zijn, bv. Woningbouw! 

 
 

 
  x 

46. ontspanning / rustpunt / opladen 
 

 x   
 47. gezond leven is voor toekomst belangrijk: in de buurt mogelijkheid 

dat te realiseren (bewegen, recreeren, educatie) 
 

 
x 

 

  

 48. groen blijft als geheel voor ons nageslacht x  
 

  
 49. positieve publiciteit / marketing 

 
 

 
  x 

50. blijvende groene ruimte in de stad maakt centrum aantrekkelijk 
 

 x   
 

                               10        8               12   11                 13                 7 
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In deze nieuwe handmatige analyse blijkt dat de nieuwe voorbeeldbegrippen een goed referentiekader lijken te 

bieden voor de door gebruikers benoemde kwaliteiten: 86% hiervan wordt nu verklaard door deze 

voorbeeldbegrippen tegen 54% eerder. Opvallend hierbij is de vrijwel gelijke verdeling hiervan over de vijf 

voorbeeldbegrippen. Flexibiliteit, het begrip dat in de word count nog het hoogst scoorde, blijft hierbij iets achter.  

Het voorbeeldbegrip bundeling bevat alle kwaliteiten die eerst in de twee begrippen agglomeratie en gebundelde 

aantrekkelijkheid zaten. Hiermee komt het sterker naar voren dan de afzonderlijke begrippen die beiden weinig 

benoemd werden. Ook de twee nieuwe clusters groei en innovatie en differentiatie zijn duidelijk zichtbaar in de 

resultaten. 

4.4.  Sociale gebruikswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Inbreng 

 Toegang 

 Eerlijke verdeling 

 Keuzemogelijkheden 

In zowel de word count als bij het handmatig scoren blijkt dat de voorbeeldbegrippen een redelijk goed 

referentiekader bieden voor wat dat gebruikers als kwaliteiten benoemen. De verklaringsgraad bij de handmatige 

analyse is hier 78%. Wel zijn er grote verschillen zichtbaar: de voorbeeldbegrippen toegang en 

keuzemogelijkheden komen duidelijk als de meest benoemde uit de bus, de andere twee begrippen worden 

aanmerkelijk minder benoemd. Opvallend bij het begrip keuzemogelijkheden is dat het vaak (vaker) als 

keuzevrijheid benoemd wordt. Dit is een voorbeeldbegrip uit de cel culturele gebruikswaarden.  

Begrip Frequentie % Sociale 

gebruikswaarden 

Toegang 30 83% 

Sport 28 32% 

Toegankelijk 27 52% 

Toegankelijkheid 25 52% 

Groene  21 24% 

Voor iedereen 14 64% 

Keuzemogelijkheden 13 85% 

Eerlijke verdeling 11 73% 

Inbreng 11 91% 

Ontmoeten 11 28% 

Spelen 10 30% 

Voorzieningen 10 60% 

Verscheidenheid 8 38% 

Een groot aantal begrippen uit deze cel heeft zijn weg in de top 100 gevonden. Alle voorbeeldbegrippen zijn hierin 

terug te vinden, maar ook nog een behoorlijk aantal andere begrippen. Opvallend zijn onder andere de begrippen 

sport, spelen en voorzieningen, die niet altijd een hoog verklaringspercentage in de cel hebben maar wel allen 

met afstand het meest zijn benoemd in deze cel en die refereren naar activiteiten of vormen van gebruik. Voor 

iedereen lijkt nauw verwant met eerlijke verdeling (zie ook de brain), en ook het woord groene is enigszins 

opvallend, hoewel deze term slechts in 24% van de gevallen in deze cel voorkomt.  

De brain die ik gemaakt heb laat in totaal zeven clusters zien. Hierin zijn de voorbeeldbegrippen gemakkelijk terug 

te vinden: toegang en inbreng zijn te vinden in twee afzonderlijke clusters die de titel van dit voorbeeldbegrip 

hebben meegekregen. Keuzemogelijkheden is terecht gekomen in het cluster ‘keuzevrijheid’ (waar ik hier voor 

gekozen heb omdat dit begrip vaker is benoemd in deze cel) en eerlijke verdeling is terecht gekomen in het iets 
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bredere cluster ‘voor iedereen’. Andere clusters zijn ‘saamhorigheid’, ‘recreatie’ (waarin de woorden sport, spelen 

en voorzieningen uit bovenstaande tabel terecht zijn gekomen) en ‘ontmoeting’.  

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

De word count en het handmatig scoren laten zien dat de voorbeeldbegrippen een redelijk goed referentiekader 

bieden voor de door gebruikers benoemde kwaliteiten. Dit wordt enigszins bevestigd door de brain, maar hier zijn 

enkele verschillen zichtbaar. 

Het voorbeeldbegrip toegang blijkt zeer relevant, en ik stel dan ook zeker voor om dit te behouden. Hetzelfde 

geldt voor keuzemogelijkheden, met hierbij echter wel een kanttekening: dit begrip wordt vaak benoemd als 

keuzevrijheid, wat een culturele gebruikswaarde is. Er lijkt veel overlap tussen deze begrippen te zijn, ik ervaar dit 

ook zo tussen de definities hiervan die op de website van werkpartners staan (zie bijlage 1). Om niet hetzelfde 

voorbeeldbegrip in twee cellen te plaatsen stel ik voor om de titel keuzemogelijkheden te behouden. De vraag kan 

echter wel gesteld worden in hoeverre de begrippen keuzemogelijkheden in deze cel en keuzevrijheid onder 

culturele gebruikswaarden elkaar overbodig maken.  

Het voorbeeldbegrip inbreng komt niet sterk naar voren uit de analyses. Het begrip hangt enigszins samen met 

participatie, wat de vraag oproept of het niet eigenlijk een toekomstwaarde is, zoals Peter van mening is. Toch is 

er, hoewel in mindere mate als bij de bovenstaande twee, wel een klein cluster kwaliteiten in deze cel dat onder 

dit begrip valt te scharen, en wordt de kwaliteit in bepaalde mate wel als een sociale gebruikswaarde benoemd. 

Kijkend naar dit cluster zien we zaken als ‘inspraak’, maar ook kwaliteiten als ‘nieuwe functies’ en ‘lokale 

initiatieven’, waarmee het dus gaat om participatie enerzijds maar ook fysieke inbreng anderzijds, wat wel 

enigszins richting een gebruikswaarde gaat. Toch ben ik van mening dat het voorbeeldbegrip verwijderd kan 

worden: het komt slechts zeer beperkt terug in de resultaten en de overlap met toekomstwaarden is redelijk groot. 

Het laatste voorbeeldbegrip, eerlijke verdeling, komt eveneens niet sterk naar voren uit de eerste analyses. Ook 

hier is naar mijn mening sprake van enige overlap, met de oorspronkelijke sociale toekomstwaarde iedereen aan 

boord (maar dat heeft naar mijn mening meer betrekking op inclusiviteit dan gelijkheid) en nog meer met het 

nieuw door mij gevormde sociale duurzaamheid. Ik ben echter niet van mening dat dit begrip kan worden 

weggehaald uit deze cel, omdat er hier toch sprake is van een duidelijker cluster van kwaliteiten dat zich profileert 

en ook onderscheidt van andere clusters. Het gaat hier om gelijke lasten en lusten en een eerlijke verdeling 

tussen verschillende groepen waarbij met verschillende groepen rekening wordt gehouden. In de word count 

hangt dit begrip enigszins samen met het vaak genoemde voor iedereen. Dit voorbeeldbegrip zou eventueel 

verbreed kunnen worden: in het cluster ‘voor iedereen’ staan ook enkele kwaliteiten die betrekking hebben op 

inclusiviteit. Ik stel hier echter voor om de huidige formulering te behouden, zeker omdat het juist deze kwaliteiten 

zijn die overlappen met bovengenoemde toekomstwaarden. 

Een nieuw door mij geformuleerd begrip is ontspanning en inspanning. In de top 100 en de word count vielen 

woorden als sport, spelen en voorzieningen op. In de brain komt een vrij omvangrijk cluster voor onder de noemer 

recreatie, dat een vrij breed scala aan soortgelijke kwaliteiten dekt. Naar mijn mening drukt recreatie: 

‘vrijetijdsbesteding met als doel om zich te ontspannen of te vermaken’ ook een kwaliteit uit, maar ik vind 

ontspanning en inspanning net iets explicieter en beter klinken. In principe zou alleen ontspanning ook voldoen, 

maar toevoeging van ‘inspanning’ zorgt naar mijn mening voor meer nadruk op het (actieve) gebruiksaspect van 

dit begrip en onderscheidt het meer van een belevingswaarde. 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 

 Toegang - Iedereen moet even gemakkelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen en kwaliteiten die 

de ruimte biedt. 

 Eerlijke verdeling - De kosten en baten van de inrichting van de ruimte worden eerlijk verdeeld. Dit gaat niet 

alleen om geld, maar ook om plezier of hinder of benodigde tijd. 

 Keuzemogelijkheden - De omgeving biedt keuzemogelijkheden voor verschillende sociale groepen en 

leefstijlen. 

 Ontspanning en inspanning - De mogelijkheid voor ontspanning en activiteiten draagt bij aan het welzijn 

van gebruikers van de ruimte. 

  

  
Toegang Eerlijke verdeling Keuzemogelijkheden Ontspanning en inspanning Ander? 

1 toegankelijke voorzieningen voor iedereen x x 
 

 
 2 toegankelijk voor bewoners en burgers x 

  
 

 3 rekening houden met bestaande gebruikers 
 

x 
 

 
 4 mensen werken hier met plezier 

   
x 
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5 inspraak voor gebruikers 
   

 x 

6 privacy 
 

x 
 

 
 7 multifunctionele voorzieningen 

  
x  

 8 toegang x 
  

 
 9 keuzevrijheid  

  
x  

 10 Toegang x 
  

 
 11 Doorbreek barrière hoofdverkeersas x 

  
 

 12 Toegankelijk maken verboden gebied x 
  

 
 13 Inbreng nieuwe functies 

   
 x 

14 Keuzemogelijkhedenterrein 
  

x  
 15 keuzevrijheid 

  
x  

 16 veiligheid tegen overstroming  
   

 x 

17 strandwandeling 
   

x 
 18 sociaal draagvlak 

   
 x 

19 toegang  x 
  

 
 20 activiteiten voor diverse groepen 

  
x x 

 21 toegang  x 
  

 
 22 multifunctioneel  

  
x  

 23 openbare toegankankelijkheid strand / natuur x 
  

 
 24 keuzemogelijkheden / toegang  x 

 
x  

 25 toegang > gebruik x 
  

 
 26 Ondersteunen zwakkeren 

   
 x 

27 Gezonde balans tussen 'arm en rijk' 
 

x 
 

 
 28 toegankelijk open  x 

  
 

 29 imago / uitstraling  
   

 x 

30 bruikbaarheid 
   

 x 

31 breed aanbod 
  

x  
 32 park centraal als plaats voor ontspanning en ontmoeting x 

  
x 

 33 verscheidenheid in recreatieve mogelijkheden 
  

x x 
 34 wandelmogelijkheden 

   
x 

 35 < overbelasting park Randenbroek 
 

x 
 

 
 36 in de natuur minder huisdieren 

   
 x 

37 diversiteit van functies 
  

x  
 38 open structuur 

   
 x 

39 informeel gebruik 
  

x x 
 40 goede bereikbaarheid x 

  
 

 

41 
bereikbaarheid voor alle inwoners maar met beperkingen 
daar waar het de ecologie stoort x x 

 

 

 42 toegang, inbreng, keuze etc met accent op ecologie x 
 

x  
 43 bestaande culturele en educatieve activiteiten behouden 

  
x x 

 

44 
gemengd gebruik: diverse doelen en diverse groepen 
bewoners van Amersfoort 

 
x x 

 

 45 lege grasvelden voor sport, spel, vliegeren, zonnebad 
  

x x 
 46 toegang: rolstoel, rolator, fiets, wandelen, parkeren x 

  
 

 47 gezellig park 
   

x 
 48 Seamless connection autoverkeer en openbaar vervoer 

   
 x 

49 Identiteit Haarlemmermeer 
   

 x 

50 Moderne evenwichtige voorzieningen voor jong en oud 
 

x x x 
 

                      17        8                       16                                11                         11 

De dekkingsgraad in deze analyse is nog steeds 78%. Dit is het gevolg van het weghalen van het 

voorbeeldbegrip inbreng: hierdoor vielen een aantal kwaliteiten niet meer in een cluster in te delen. Het 

voorbeeldbegrip ontspanning en inspanning brengt weliswaar een nieuw aantal kwaliteiten met zich mee, maar 

deze hebben voor een deel overlap met reeds bestaande kwaliteiten. Belangrijke kanttekening hierbij is ook dat 

deze kwaliteiten zich eigenlijk over vrijwel de gehele matrix verspreiden (voor mij een argument om het ten minste 

ergens toe te voegen): voor mijn gevoel profileren zij zich het sterkste in deze cel. Hier is te zien dat het cluster 

ontspanning aanmerkelijk hoger scoort dan het cluster inbreng, maar dat het meer samenhangt met de andere 

sociale gebruikswaarden dan dat dit voorbeeldbegrip dat deed.  

4.5. Sociale belevingswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Verbondenheid 

 Gelijkwaardigheid 
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 Sociale veiligheid  

In zowel de word count als de handmatige analyse waren de voorbeeldbegrippen terug te vinden. Hieruit kwam 

vooral sociale veiligheid sterk naar voren en in mindere mate ook verbondenheid. Het begrip gelijkwaardigheid 

kwam wat minder sterk naar voren maar was niettemin ook zichtbaar in beide analyses.  

Ondanks dat de voorbeeldbegrippen redelijk valide leken, bleek uit deze twee analyses ook dat zij geen volledig 

referentiekader bieden: het dekkingspercentage van de begrippen in mijn handmatige analyse bedroeg slechts 

64%. Hiermee leek aanvulling van deze begrippen nodig.  

Begrip Frequentie % Sociale 

gebruikswaarden 

Open 21 24% 

Sociale veiligheid 20 95% 

Kinderen 16 25% 

Veiligheid 16 38% 

Verbondenheid 15 67% 

Veilig 13 62% 

Ontmoetingsplaats 9 56% 

Schoon 8 38% 

De analyse over de gehele matrix leidt tot een achttal begrippen die in deze cel terecht komen. Dit zijn voor een 

deel voorbeeldbegrippen of begrippen die hier nauw mee samenhangen. Opvallend is het begrip 

ontmoetingsplaats, evenals het redelijk grote cluster ontmoeting dat gedeeld het hoogste scoort op deze cel 

(27%). Ook het cluster schone omgeving valt op, maar deze lijkt met in totaal 4 hits uit 17 (24%) niet zeer 

significant. Vanuit het cluster ‘open’ (dus niet enkel het begrip uit bovenstaande tabel) is zo’n 24% in deze cel 

terecht gekomen, 7 hits uit een totaal van 29. Het gaat hier vooral over de openheid van het landschap.  

In de brain die ik van deze cel heb gemaakt zijn maar liefst acht clusters van kwaliteiten zichtbaar. (Sociale) 

veiligheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid zijn hier (bijna) letterlijke weergaves van de voorbeeldbegrippen, 

waarvan ik al eerder concludeerde dat zij relevant leken te zijn. Dit lijkt door de brain te worden bevestigd, hoewel 

ook hier zichtbaar is dat het cluster gelijkwaardigheid niet heel groot is. Dit wordt vaak letterlijk benoemd, maar in 

redelijk beperkte mate.   

Een nieuw gevormd cluster is ‘ontmoeting’. Zoals uit de top 100 blijkt is dit een begrip dat zich moeilijk laat 

vangen. Wel blijkt het sociale karakter van het begrip: 57% hiervan laat zich in deze kolom vangen.  

Twee andere clusters zijn ‘aangename leefomgeving’ en ‘leefruimte’. Het onderscheid hiertussen is dat leefruimte 

meer betrekking heeft op rust, ruimte en vrijheid; aangename leefomgeving duidt meer op de leefbaarheid van de 

omgeving en de beleving hiervan.  

Een ander nieuw cluster is ‘menselijke maat’. Dit cluster hangt enigszins samen met gelijkwaardigheid en heeft 

betrekking op een persoonlijke behandeling en respect voor het individu. 

Het laatste cluster dat ik heb geformuleerd tenslotte is ‘diversiteit’, een kwaliteit die zich in bepaalde vormen in 

veel cellen laat terugvinden en ook hier aanwezig is. 

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Ik heb in bovenstaande analyses steeds geconcludeerd dat het voorbeeldbegrip sociale veiligheid een goed 

referentiekader voor een cluster aan kwaliteiten biedt. Het behouden van het begrip lijkt dan ook logisch. Toch 

opteer ik hier voor een kleine aanpassing: niet sociale veiligheid maar simpelweg veiligheid lijkt mij hier 

voldoende. Het sociale karakter van dit begrip wordt reeds geïllustreerd door de cel waarin het staat, en het 

onderscheid met de ecologische gebruikswaarde externe veiligheid lijkt mij ook zonder deze toevoeging duidelijk 

genoeg. Dit sluit aan bij het streven om de kolomnaam niet in het voorbeeldbegrip te betrekken. 

Het voorbeeldbegrip verbondenheid kan wat mij betreft geheel ongewijzigd blijven. Het is een kwaliteit die een 

duidelijk cluster aan kwaliteiten dekt. Toch is het wel belangrijk om hier een nuance aan toe te voegen: het gaat 

hier in de omschrijving van het begrip vooral om de verbondenheid die mensen met het gebied voelen en niet 

zozeer om de verbondenheid tussen mensen onderling. Deze omschrijving heb ik aangehouden bij het uitvoeren 

van de handmatige analyse en houd ik hieronder ook aan.  
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In eerste instantie wilde ik voorstellen om het voorbeeldbegrip gelijkwaardigheid te hernoemen tot menselijke 

maat, door de clusters gelijkwaardigheid en menselijke maat uit de brain samen te voegen. Het gaat hier om een 

persoonlijke behandeling met respect voor het individu, waarbij ieder individu gelijk is. Na nadere analyse ben ik 

echter van mening dat dit cluster toch beter de naam gelijkwaardigheid kan blijven dragen. Dit sluit niet alleen 

beter aan bij de word count, maar ook bij onderstaande handmatige analyse, waarin deze mogelijke 

herformulering tot exact dezelfde resultaten leidt als in de eerdere versie.  

Een nieuwe toegevoegd voorbeeldbegrip in deze cel is ontmoeting. Dit is een begrip dat vaak is benoemd maar 

zich moeilijk laat vangen door de matrix. Naar mijn mening drukt het wel degelijk een kwaliteit uit. Hoewel het 

even vaak als sociale gebruikswaarde is benoemd is het voor mijn gevoel toch vooral een belevingswaarde. 

Omdat het naar mijn mening thuis hoort in de matrix heb ik het hier toegevoegd, in onderstaande analyse zal ook 

te zien zijn dat het een behoorlijk aantal kwaliteiten dekt. 

Tenslotte wil ik ook aangename leefomgeving nog toevoegen, waarin de clusters aangename omgeving en 

leefruimte samen genomen worden. Dit cluster heeft wellicht enige overlap met verbondenheid en de link tussen 

mens en plaats, maar ik ben van mening dat het duidelijk een eigen cluster aan kwaliteiten dekt. 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 

 Veiligheid –  Mensen voelen zich veilig in de openbare ruimte. Onveiligheid maakt delen ervan 

ontoegankelijk. 

 Verbondenheid – In de beleving van bewoners en gebruikers biedt de plek emotionele en sociale binding. 

Een plek om van te houden en van te genieten. 

 Gelijkwaardigheid - Pas als mensen de kwaliteitsverschillen en gebruiksmogelijkheden van de ruimte als 

rechtvaardig beleven is er sociale waardering. 

 Aangename leefomgeving – De omgeving draagt bij aan het welzijn van mensen.   

 Ontmoeting – Het gebied biedt mensen de mogelijkheid om samen te komen.  

    

  
Gelijkwaardigheid Verbondenheid Veiligheid 

 
Ontmoeting 

Aangename 
leefomgeving Ander? 

1 betrokkenheid 
 

x 
 

  
 2 verbondenheid   

 
x 

 
  

 3 gelijkwaardigheid x 
  

  
 4 menselijke maat x 

  
  

 5 Top van de markt: geen eerlijke verdeling 
   

 x 
 6 Continue ruimte met de omgeving 

 
x 

 
  

 7 Sociale veiligheid 
  

x   
 8 Verbondenheid tussen ede en bos en heide 

 
x 

 
  

 9 rust aan de kust 
  

x  x 
 10 rust aan de kust 

  
x  x 

 11 veilig recreeren uitdagen 
  

x   
 12 massieve robuuste waterkering 

  
x   

 13 gelijkwaardigheid x 
  

  
 14 integratie bewoners / recreanten x 

  
x  

 15 gelijkwaardig  x 
  

  
 16 vrijheidsgevoel 

 
x 

 
  

 17 mix aan mensen 
   

  x 

18 veel functies op korte afstand (relatief goed voorzieningenniveau) 
   

 x 
 19 culturen met elkaar samen x 

  
  

 20 culturele en sociale diversiteit 
   

  x 

21 sociaal draagvlak 
   

  x 

22 Schoon, veilig, heel 
  

x  x 
 23 Publiek domein: schoon, heel, veilig, mooi! 

  
x  x 

 24 sociale veiligheid, buurtgevoel, Wij ipv ik 
  

x   
 25 Compact bouwen, om zo ruimte 'leeg' te houden 

   
 x 

 26 open / niet-elitair x 
  

  
 27 groen & natuurbeleving 

 
x 

 
 x 

 28 ontmoetingsplaats 
   

x  
 29 rust in drukke stad op loopafstand 

 
x 

 
 x 

 30 veiligheid 
  

x   
 31 sociale veiligheid 

  
x   

 32 dynamiek van de natuur / soortenrijkdom 
   

  x 

33 onderhoud paden 
   

  x 

34 verscheidenheid 
   

  x 
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35 ontmoetingsplek alle culturen en leeftijden 
   

x  
 36 ontmoetingsplek alle culturen en leeftijden 

   
x  

 37 ontmoetingsplaats 
   

x  
 38 ontmoetingsplaats 

   
x  

 39 geen hangplek 
  

x   
 40 sociaal veilig 

  
x   

 41 sociale veiligheid 
  

x   
 42 aantrekkelijk verblijfsgebied 

 
x 

 
 x 

 43 voor de stadsmensen 
   

  x 

44 verbondenheid 
 

x 
 

  
 45 ontmoetingsplaats 

   
x  

 46 plek waar buurtgenoten (ouderen, kinderen) elkaar kunnen ontmoeten 
  

x  
 47 trotse burgers 

 
x 

 
  

 48 gelijkwaardigheid x 
  

  
 49 Voldoende sociaal/culturele rust/stabiliteit 

  
x   

 50 Netwerkstad van internationale allure 
   

  x 

                   8                        10              14    8         10               8 

 

In de bovenstaande nieuwe handmatige analyse is te zien dat de nieuwe voorbeeldbegrippen ook hier allen een 

cluster aan kwaliteiten dekken. Bij de clusters van de voorbeeldbegrippen verbondenheid en gelijkwaardigheid is 

niets veranderd, ook niet bij veiligheid dat enkel een andere naam heeft gekregen.  

Het meeste verschil is te zien bij de twee nieuwe begrippen: zowel ontmoeting als aangename leefomgeving 

vangt een behoorlijk aantal kwaliteiten die in de eerste analyse nog onder het kopje ‘ander’ vielen. Beide 

begrippen lijken hiermee inderdaad relevant. Wel is er in sommige gevallen enige overlap tussen verbondenheid 

en aangename leefomgeving, omdat het vaak ook deze aantrekkelijkheid is die bijdraagt aan de verbondenheid. 

In deze nieuwe analyse is de dekkingsgraad verhoogd van 64% naar 86%. Hiermee lijkt de nieuwe indeling in 

voorbeeldbegrippen een goede stap.     

4.6. Sociale toekomstwaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Iedereen aan boord 

 Sociaal draagvlak 

 

Van alle cellen uit de matrix was dit degene waarbij ik het laagste dekkingspercentage van de kwaliteiten 

benoemde in het handmatig scoren: slechts 34%. Dit heeft voor een deel te maken met mijn uitleg van het 

voorbeeldbegrip sociaal draagvlak. De beschrijving van dit begrip op de website zegt het volgende: ‘Wijken en 

regio's moeten leefbaar blijven. Er moet voldoende draagvlak blijven voor voorzieningen. Een neergaande spiraal 

van afbraak van vitaliteit en voorzieningen moet worden voorkomen.’ Als je dit begrip heel ruim opvat kun je dus 

alles wat bijdraagt aan de leefbaarheid scharen onder sociaal draagvlak. Ik ben het daar niet mee eens, omdat ik 

vind dat er toch een substantieel verschil is tussen ‘leefbaarheid’ en ‘sociaal draagvlak’.  

Uit de word count kwam één begrip sterk naar voren: sociaal draagvlak. Dit werd in ruim 1 op de 7 kwaliteiten uit 

deze cel letterlijk genoemd. In de handmatige analyse blijft het begrip hierbij al achter (als gevolg van de 

willekeurige selectie) en wordt het slechts zeven keer benoemd. Hier is het voorbeeldbegrip iedereen aan boord 

iets duidelijker zichtbaar. Wat over dit begrip gezegd kan worden is dat het wel een scala aan kwaliteiten lijkt te 

dekken, maar niet letterlijk zo benoemd wordt. Mogelijk is het hier zinnig om over een herformulering na te 

denken. 

Aan de hand van de word count en handmatige analyse lijken beide begrippen wel valide, maar slechts in 

beperkte mate. Er is een groot cluster aan kwaliteiten dat niet door deze voorbeeldbegrippen wordt gedekt. 

Aanvulling van de voorbeeldbegrippen lijkt hiermee noodzakelijk voor een betere verklaring van de door 

gebruikers benoemde kwaliteiten.  

Begrip Frequentie % Sociale 

gebruikswaarden 

Sociaal draagvlak 27 85% 

Gezondheid 10 30% 
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Structuur 8 38% 

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat slechts een zeer gering scala aan begrippen in deze cel het meest 

benoemd wordt, waarbij alleen sociaal draagvlak ook echt significant genoemd lijkt te worden. Het 

voorbeeldbegrip iedereen aan boord is hier niet terug te vinden. Van alle cellen uit de matrix heeft deze cel met 

afstand het minste hits in de top 100, wat ook aangeeft dat het hier om een scala aan kwaliteiten gaat dat zich 

moeilijk laat benoemen (maar misschien ook gedeeltelijk het gevolg is van het redelijk beperkte aantal kwaliteiten 

in deze cel). 

Toch heb ik een globale tweedeling kunnen maken tussen de kwaliteiten in deze cel, die ook zichtbaar is in de 

brain: het cluster ‘openbare ruimte’ heeft voornamelijk te maken met fysieke aspecten en de leefbaarheid van de 

omgeving, terwijl het cluster ‘sociaal draagvlak’ betrekking heeft op menselijke verhoudingen in relatie tot het 

gebied.  

Omdat deze tweedeling erg globaal is, is het belangrijk om ook een niveau verder te kijken. Vanuit het (vaak 

letterlijk benoemde) cluster ‘sociaal draagvlak’ vormen zich vier subclusters. De eerste daarvan vormt zich om het 

voorbeeldbegrip ‘iedereen aan boord’. Verder komen de clusters ‘menselijke maat’ en ‘verbondenheid’ ook weer 

boven, net als bij de sociale belevingswaarden. Een laatste begrip onder het cluster sociaal draagvlak is 

‘betrokken bewoners’. 

Het cluster ‘openbare ruimte’ laat een nog veel uitgebreider scala aan kwaliteiten zien. Hier liggen voornamelijk 

de kwaliteiten die niet door de oorspronkelijke voorbeeldbegrippen zijn benoemd. Dit cluster telt acht 

subkwaliteiten: ’juiste mix van functies’, ‘natuur’, ‘rust en ruimte’, ‘gezondheid ondersteundend’, ‘recreatie’, 

‘wonen’, ‘behoud van waarden’ en ‘ontmoetingsplek’.  

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Zoals ik al concludeerde bieden de voorbeeldbegrippen een beperkt referentiekader voor de door gebruikers 

benoemde kwaliteiten in deze cel. Verschillende analyses laten zien dat hier aanvulling nodig is, maar ook dat 

gebruikers een zeer breed scala aan kwaliteiten in deze cel hebben benoemd waaruit weinig kwaliteiten duidelijk 

komen bovendrijven.  

Uit word counts, de brains en de handmatige analyse blijkt dat de voorbeeldbegrippen wel degelijk een relevantie 

hebben, maar simpelweg te kort schieten om alle kwaliteiten te verklaren. Ik pleit ervoor om het voorbeeldbegrip 

sociaal draagvlak te behouden. Het geeft duidelijk een aanwezige kwaliteit weer; één die voornamelijk letterlijk 

benoemd wordt. Wel pleit ik ook hier voor een naamswijziging naar draagvlak, omdat het sociale karakter van het 

begrip naar mijn mening duidelijk genoeg is.   

Hoewel iedereen aan boord in mijn brain-analyse onder sociaal draagvlak is geplaatst ben ik van mening dat het 

een te verregaande generalisatie van de voorbeeldbegrippen zou zijn om dit hierin op te laten gaan. Wel ben ik 

van mening dat het voorbeeldbegrip iedereen aan boord iets breder gezien kan worden en stel ik voor om hier 

sociale duurzaamheid van te maken. Sociale duurzaamheid gaat over het creëren en onderhouden van de 

sociale verhoudingen die de gemeenschap toekomstbestendig maken. Hier gaat het niet alleen om inclusiviteit 

(iedereen aan boord), maar ook om aspecten als evenwichtigheid, betrokkenheid en bewegingsvrijheid; aspecten 

die nu vooral in het cluster ‘verbondenheid’ staan in de brain. Ik ben mij er van bewust dat dit begrip wel het 

woord ‘sociaal’ bevat, maar weet op dit moment nog geen beter alternatief en het lijkt me in deze context toch 

belangrijk om het sociale aspect te benadrukken, zodat het niet verward wordt met andere vormen van 

duurzaamheid uit andere cellen van de matrix.  

Verder is er nog het andere cluster dat ik in de brain heb gevormd: ‘openbare ruimte’. Dit cluster lijkt een beetje 

een container waaruit lastig enkele subclusters te maken zijn. Ik stel voor om hier het begrip leefbaarheid toe te 

voegen. Dit is een beetje een containerbegrip, maar afzonderlijke clusters van bepaalde kwaliteiten binnen deze 

container scoren stuk voor stuk te weinig ‘hits’ om er een nieuw voorbeeldbegrip uit te formuleren. Meest 

prominent aanwezig zijn ‘behoud van waarden’, ‘juiste mix van functies’ en ‘recreatie’. Het begrip leefbaarheid 

betekent hier dat het gebied in fysieke zin ook in de toekomst aangenaam voor gebruikers blijft, bijvoorbeeld door 

ontspanning te bieden en kwaliteiten te behouden. Eventueel zou er rond het thema ontspanning een (sub)cluster 

gemaakt kunnen worden, maar dit lijkt me niet expliciet genoeg een ‘sociale toekomstkwaliteit’ om dit te doen.  

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 

 Draagvlak – Voldoende draagvlak voor voorzieningen en ruimtelijke inrichting is belangrijk om stabiliteit te 

kunnen garanderen. 
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 Sociale duurzaamheid – Het creëren en onderhouden van sociale verhoudingen draagt bij aan het 

toekomstbestendig maken van de gemeenschap. Belangrijk is dat de ruimte ook mogelijkheden biedt voor 

randgroepen.  

 Leefbaarheid – Het gebied blijft ook in de toekomst aangenaam voor gebruikers. Kwaliteiten blijven 

behouden en worden ontwikkeld en versterkt. 

 

  
draagvlak sociale duurzaamheid leefbaarheid andere? 

1 alle groeperingen ruimte bieden binnen de maatschappij 
 

x  
 2 vrije toegang voor iedereen 

 
x  

 3 ook gezinnen met kinderen wonen hier 
 

x  
 4 rust en ruimte voor inspanning en ontspanning  

  
x 

 5 juiste mix van woningen 
 

x  
 6 behoud cultuur + historische waarden voor toekomstige generaties 

  
x 

 7 sociaal draagvlak x 
 

 
 8 rust en ruimte voor inspanning en ontspanning 

  
x 

 9 stedelijk uitloopgebied 
  

x 
 10 Sociaal draagvlak x 

 
 

 11 Evenwichtigheid 
 

x  
 12 Sociaal draagvlak x 

 
 

 13 Sociaal draagvlak x 
 

 
 14 iedereen aan boord 

 
x  

 15 eerlijke verdeling 
 

x  
 16 betere architectuur 

  
x 

 17 verschillende recreatievormen 
  

x 
 18 zoeken naar nieuwe combinaties: educatie en toerisme 

  
x 

 19 zorg en landbouw 
  

x 
 20 iedereen aan boord 

 
x  

 21 verbindende schakel in ecologische structuur 
  

 x 

22 behouden historische waarde 
  

x 
 23 mixed suburbia robuust en wandelbaar 

  
x 

 24 suburbane woonmilieus 
  

x 
 25 Bewegingsvrijheid 

 
x  

 26 Ruimte voor anders denken, creatieven en starters x x  
 27 Goed functionerende gemeenschappen op diverse schaalniveaus 

 
x  

 28 duurzaamheid 
 

x  
 29 wij moeten in Amersfoort groter denken 

  
 x 

30 gezondheidsbevordering 
  

x 
 31 sport en beweging 

  
x 

 32 Sociaal draagvlak x 
 

 
 33 < criminaliteit onder jongeren 

 
x  

 34 juiste keuze ook voor toekomstige generaties 
 

x x 
 35 openbare ruimte na sloop ziekenhuis dmv ecologie en ontspanning 

  
x 

 36 recreatie 
  

x 
 37 sportvelden behouden aan een kant 

  
x 

 38 veel verschillende functies om te varieren 
 

x  
 39 sport passend in "wijk" en omgeving 

  
x 

 40 sociaal draagvlak x 
 

 
 

41 
mogelijkheden om naast je huis te recreeren en elkaar te ontmoeten (loopclub, 
tuinclub)  

 

 
x 

 

42 
woningbouw maximaal beperken, woningen mogen in beekdal geen sociaal belang 
hebben  

 

 
x 

 

43 
goed verzorgd beekdal, evenwichtige structuur geeft ook gezonde sociale 
uitstraling 

  

 
x 

 44 goede aansluiting (uitloop) op aanliggende herstructureringswijken 
  

 x 

45 voor velen wat wils 
 

x  
 46 Systeemsprong OV 

  
 x 

47 Logistieke functies op logische plekken 
  

x 
 48 Evenwichtiger verdeling werken en wonen 

  
x 

 49 Gastvrijheid 
 

x  
 50 Functiecombinaties wonen en water 

  
x 

 
                           7                17                24              4 

Opvallend ten opzichte van mijn vorige analyse is dat de nieuwe voorbeeldbegrippen een duidelijk hogere 

dekkingsgraad hebben: 92% in plaats van 34%. Dit heeft voor een zeer groot deel te maken met het toevoegen 

van het begrip leefbaarheid. Bijna de helft van alle door gebruikers benoemde kwaliteiten past in dit cluster. Het 
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gaat hier om fysieke kwaliteiten die worden behouden, ontwikkeld dan wel versterkt zodat een gebied ook in de 

toekomst aangenaam voor gebruikers blijft. 

Ook het veranderen van het voorbeeldbegrip iedereen aan boord in sociale duurzaamheid heeft geleid tot een 

groter aantal kwaliteiten dat hieronder valt. Kwaliteiten als evenwichtigheid en betrokkenheid vallen nu ook onder 

dit begrip, dat naar mijn mening nog steeds redelijk specifiek is, en waarvan het oorspronkelijke voorbeeldbegrip 

een belangrijk deel blijft. Het ‘sociale’ in dit begrip vraagt misschien nog om een naamswijziging, maar een beter 

idee dan ‘toekomstbestendige samenleving’ heb ik hiervoor nog niet gehad, en dit zou dan weer het 

toekomstaspect van de cel benadrukken. 

Al met al wil ik concluderen dat de nieuwe voorbeeldbegrippen een goed referentiekader lijken te bieden voor de 

door gebruikers benoemde kwaliteiten. Hierbij wel de kanttekening dat het begrip leefbaarheid een redelijk breed 

scala aan kwaliteiten omvat. Het voorbeeldbegrip sociale duurzaamheid is een verbreding van het oorspronkelijk 

begrip iedereen aan boord, en deze verbreding lijkt te rechtvaardigen op basis van de brains en word count. 

4.7.   Ecologische gebruikswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Externe veiligheid 

 Schoon milieu 

 Water in balans 

 Ecologische structuur 

 

De vier voorbeeldbegrippen hebben in de handmatige analyse samen een dekkingsgraad van 82%. Hiermee 

lijken zij een goed referentiekader te bieden voor de kwaliteiten die door gebruikers zijn benoemd. In zowel de 

word count als in het handmatig scoren komt hierbij vooral het begrip ecologische structuur naar voren, dat zich 

ook duidelijk profileert in de brain. Het is een kwaliteit die vaak letterlijk benoemd wordt, maar die ook terug te 

vinden is in aspecten als samenhang en verbindingszones. 

Een tweede begrip dat duidelijk naar voren komt is het voorbeeldbegrip water in balans. Dit begrip wordt in de 

handmatige analyse vaak letterlijk benoemd. In de brain heeft dit voorbeeldbegrip een relatief klein cluster aan 

kwaliteiten op zich heen. Dit is ook enigszins zichtbaar in de handmatige analyse: het wordt vaak letterlijk 

benoemd.   

Het voorbeeldbegrip schoon milieu komt iets minder prominent naar voren maar lijkt ook relevant te zijn. Het 

verklaart een redelijk aantal kwaliteiten in de handmatige analyse en wordt behoorlijk vaak benoemd in de word 

count. In de brain clustert zich een groot aantal kwaliteiten rond dit voorbeeldbegrip.  

Tenslotte nog het begrip externe veiligheid. Dit begrip dekt een duidelijk cluster aan kwaliteiten, maar komt niet 

erg sterk naar voren. Hoewel hier wel kwaliteiten liggen is het een cluster van een relatief klein belang in 

vergelijking met de andere drie. Naar mijn mening heeft dit niet zo heel veel te maken met een mogelijke overlap 

met ‘sociale veiligheid’, omdat de kwaliteiten die in dit cluster terecht gekomen zijn duidelijk een andere inhoud 

hebben.  

Begrip Frequentie % Ecologische 

gebruikswaarden 

Water 39 31% 

Ecologische structuur 31 94% 

Samenhang 23 30% 

Water in balans 20 100% 

Schoon milieu 17 94% 

Ecologische hoofdstructuur 13 85% 

Bos 12 25% 

Externe veiligheid 11 100% 

Milieu 11 27% 

Schoon water 9 67% 
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In bovenstaande resultaten uit de top 100 zijn alle voorbeeldbegrippen terug te vinden. Opvallender nog dan dat 

zij er allen instaan is dat deze allemaal meer dan 90% op deze cel scoren. Het zijn dus allemaal kwaliteiten die 

duidelijk in deze cel thuis horen, wat overigens ook geldt voor het cluster waarin ik ecologische structuur en 

ecologische hoofdstructuur heb samen genomen.    

Opvallend zijn misschien nog de begrippen water en schoon water, beiden met afstand het vaakst genoemd in 

deze cel. Ook samenhang komt in deze cel terecht. Een zoektocht door de resultaten leert dat het begrip 

samenhang in deze cel vaak voorkomt in combinatie met het voorbeeldbegrip ecologische structuren. Ditzelfde 

geldt ook voor verbinding.   

In de brain heb ik om alle vier de voorbeeldbegrippen heen een cluster gevormd. Hieraan toegevoegd zijn de 

clusters ‘natuurrecreatie’, ‘gebruiksnatuur’, ‘wonen in een groene omgeving’ en ‘biodiversiteit’. Allemaal dekken zij 

een klein cluster aan kwaliteiten. 

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Het voorbeeldbegrip ecologische structuur blijkt zeer valide: het komt sterk naar voren uit zowel de word count, de 

handmatige analyse als de brain. Hiermee stel ik dan ook voor om dit begrip te behouden. Het wordt moeilijk om 

de titel van de kolom hieruit weg te halen: structuur is niet specifiek genoeg. Groenblauwe structuur zou eventueel 

kunnen, maar ik vind het niet zo’n mooi motto. Vandaar dat ik voorstel om het in zijn huidige vorm te bewaren. 

Water in balans vind ik persoonlijk niet zo’n mooi motto, maar blijkbaar is het zeer aansprekend: liefst 20 keer is 

het letterlijk benoemd en het dekt zelfs een nog iets breder spectrum aan kwaliteiten. Om deze reden stel ik voor 

om ook deze kwaliteit te bewaren: het dekt een duidelijk cluster aan kwaliteiten (waarbinnen schoon water 

enigszins overlapt met het voorbeeldbegrip schoon milieu) en wordt vaak letterlijk benoemd. Hiermee lijkt dit 

voorbeeldbegrip een goede representatie voor een cluster kwaliteiten. 

Schoon milieu komt iets minder naar voren. Niettemin ben ik ook van mening dat dit begrip behouden moet 

worden. Het dekt eveneens een duidelijk en nog steeds vrij omvangrijk cluster aan kwaliteiten en is zichtbaar in 

alle analyses die ik gedaan heb. 

Dit laatste kan ik zelfs nog, in beperktere mate, zeggen van het voorbeeldbegrip externe veiligheid. Hoewel 

relatief beperkt in omvang gaat het hier om een cluster kwaliteiten dat zich duidelijk onderscheidt en dat nog 

steeds vrij duidelijk zichtbaar is. 

Hiermee stel ik voor om alle voorbeeldbegrippen in deze cel te laten zoals ze zijn. Verder heb ik ook geen 

suggesties voor toevoeging. Weliswaar is er nog een aantal kwaliteiten dat niet benoemd wordt door deze vier 

voorbeeldbegrippen, dit aantal is beperkt. Het gaat hier voornamelijk om aspecten die ik heb benoemd in de 

clusters ‘natuurrecreatie’, ‘gebruiksnatuur’, ‘wonen in een groene omgeving’ en ‘biodiversiteit’. Hoewel deze 

clusters allemaal nog een aantal kwaliteiten dekken is dit aantal zeer beperkt: vaak zouden ze maximaal 3 of 4 

keer scoren in een nieuwe handmatige analyse.  

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix geen wijzigingen voor, en dus om de voorbeeldbegrippen te 

behouden op de wijze waarin ze reeds geformuleerd zijn. 

 Externe veiligheid - Mensen worden zo weinig mogelijk blootgesteld aan risico's. Denk aan gevaarlijke 

stoffen, overstromingen, vlieg- of andere rampen. 

 Schoon milieu - Een schone omgeving is een voorwaarde voor veel gebruiksvormen. Je kunt bijvoorbeeld 

geen drinkwater meer winnen, niet meer wonen en spelen als het milieu vervuild is. 

 Water in balans - De wijze van inrichting en beheer van de ruimte draagt bij aan het voorkomen van 

verdroging en wateroverlast.  

 Ecologische structuur - De inrichting van het gebied versterkt de leefruimte van planten en 

dieren. Onderlinge verbinding van groene ruimten is daarvoor een voorwaarde.  

4.8. Ecologische belevingswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Rust en ruimte 

Verbinding 8 50% 
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 Gezonde leefomgeving 

 Schoonheid der natuur 

In deze cel kon ik 82% van de kwaliteiten handmatig benoemen aan de hand van de voorbeeldbegrippen. Vooral 

het voorbeeldbegrip schoonheid der natuur heb ik hierbij vaak gescoord. Dit is enigszins in contrast met de word 

count, waar heb begrip van de drie voorbeeldbegrippen het minst benoemd werd. Duidelijk lijkt dat hier een 

cluster aan kwaliteiten ligt dat vrij omvangrijk is, maar op een brede wijze wordt benoemd.  

In de word count vallen de begrippen rust en ruimte erg op. Deze scoren zeer hoog en worden zelfs bijna 40 keer 

benoemd. Ook in de handmatige analyse dekken zij een cluster aan kwaliteiten, maar dit is iets beperkter in 

omvang ten opzichte van bovenstaand voorbeeldbegrip. Deze begrippen worden vaak letterlijk benoemd (vaak 

als het voorbeeldbegrip rust en ruimte), hoewel stilte ook een redelijk veelvoorkomend en verwant begrip is in 

deze cel. 

Het laatste voorbeeldbegrip, gezonde leefomgeving, lijkt een wat beperkter cluster aan kwaliteiten te dekken. 

Hoewel het in de word count zeer hoog scoort, sneeuwt het begrip in de handmatige analyse een beetje onder. 

Ook in de brain draagt dit begrip een redelijk beperkt cluster aan subkwaliteiten. Het begrip wordt vaak letterlijk 

benoemd. 

Begrip Frequentie % Ecologische 

belevingswaarden 

Ruimte 111 33% 

Rust 67 57% 

Park 37 19% 

Gezonde leefomgeving 24 92% 

Beek 22 36% 

Schoonheid der natuur 14 100% 

Duurzaam 13 38% 

Stilte 13 92% 

De beide voorbeeldbegrippen gezonde leefomgeving en schoonheid der natuur vallen duidelijk in deze cel bij hun 

benoeming. Dit is bij rust en ruimte minder het geval: voornamelijk de laatste verspreidt zich over de gehele 

matrix. Opvallend is ook de hoge frequentie waarmee deze benoemd worden: respectievelijk #4 en #1 uit de top 

100. Het gaat hier dus om kwaliteiten die als zeer belangrijk worden benoemd, maar die (zeker ruimte) ook in een 

bredere context en betekenis gezien kunnen worden dan alleen een ecologische belevingswaarde.  

Opvallend is dat duurzaam in deze cel is terecht gekomen (weliswaar niet heel vaak benoemd): ik had dit als een 

toekomstwaarde verwacht. Ook beek en park staan hierbij, waarbij met name de laatste een laag percentage 

haalt op deze cel.  

Kijkend naar de brain heeft het voorbeeldbegrip rust en ruimte zich gemanifesteerd in de twee aparte clusters 

‘rust’ en ‘ruimte’. Beiden dragen deze een relatief beperkt cluster aan subkwaliteiten mee, wat wederom aangeeft 

dat zij vaak letterlijk benoemd worden.  

Schoonheid der natuur vormt hier het meest omvangrijke cluster. Een scala aan verschillende landschapstypen, 

dieren, planten en bos worden allemaal genoemd als kwaliteiten. Vaak wordt de schoonheid van bepaalde 

aspecten genoemd, waarmee het voorbeeldbegrip meer wordt toegespitst op specifieke gebiedskenmerken.  

Zoals ik al concludeerde draagt gezonde leefomgeving een beperkt scala aan subkwaliteiten met zich mee: dit is 

een voorbeeldbegrip dat vooral letterlijk wordt benoemd.  

Ook enkele nieuwe clusters hebben zich gevormd in deze brain: ‘natuureducatie’ is een redelijk marginaal cluster 

dat eigenlijk dit begrip (in een aantal vormen) bevat. Het nieuwe cluster ‘groene woonomgeving’ is wat groter van 

omvang en lijkt enigszins samen te hangen met zowel rust en ruimte als schoonheid der natuur in de wijzen 

waarop het benoemd wordt. Verder is er nog het cluster ‘natuurrecreatie’, dat opnieuw enigszins samenhangt met 

bovengenoemde voorbeeldbegrippen. Recreatie is een begrip dat in vrijwel elke cel naar voren komt, in deze cel 

eigenlijk nog relatief weinig in verhouding met andere cellen (zie top 100). Tenslotte heb ik nog het cluster 

‘landschapselementen’ gemaakt. Dit cluster heeft enigszins een overlap met schoonheid der natuur, maar 

benadrukt wat meer de culturele aspecten in de natuur. 
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Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

De voorbeeldbegrippen hebben samen een dekkingsgraad van 82% in mijn handmatige analyse. Hiermee lijken 

zij een goed referentiekader te bieden voor door gebruikers benoemde kwaliteiten. De word count en brains 

bevestigen dit enigszins, hoewel in de brains ook te zien is dat er nog een aantal nieuwe kleine clusters gevormd 

kunnen worden. 

Rust en ruimte blijkt als voorbeeldbegrip zeer valide. Hoewel beide begrippen breder benoemd worden dan deze 

cel, bereiken ze hier hun duidelijke maximum. In de brain heb ik beide begrippen gesplitst: de clusters die zich 

hieromheen vormen verschillen van elkaar. Niettemin lijkt het mij als voorbeeldbegrip valide in zijn huidige vorm: 

bij een mogelijke splitsing in een handmatige analyse zou een groot merendeel van de kwaliteiten dubbel scoren, 

in tegenstelling tot de economische belevingswaarde imago/uitstraling of de economische toekomstwaarde 

stabiliteit & flexibiliteit, waar het onderscheid tussen beide begrippen zich veel duidelijker manifesteerde. Wat mij 

betreft kan dit begrip in zijn huidige vorm behouden blijven. 

Gezonde leefomgeving is een begrip dat zich vooral letterlijk laat benoemen. Hoewel enigszins beperkt in omvang 

geeft het wel degelijk een apart cluster aan kwaliteiten weer, en profileert het zich sterk in de word count. Om 

deze reden stel ik voor om ook dit voorbeeldbegrip te behouden.  

Schoonheid der natuur blijkt wat meer een ‘containerbegrip’ te zijn. In de brain bevinden zich een aantal clusters 

die hier nauw mee samenhangen, zoals ‘groene woonomgeving’, ‘landschapselementen’, en in minder mate ook 

nog ‘natuurrecreatie’. Over de gehele brain gezien zijn alle nieuw geformuleerde clusters echter beperkt in hun 

omvang. Schoonheid der natuur is niet een kwaliteit de gemakkelijk op te delen valt in bepaalde subclusters. 

Vaak gaat het hier om gebiedsspecifieke zaken die nauw samenhangen met het voorbeeldbegrip. Daarom stel ik 

voor om het als begrip te behouden: het is geen letterlijke representatie van wat gebruikers benoemen maar geeft 

een duidelijk cluster aan kwaliteiten weer, dat ondanks dat het veel verschillende zaken bevat een duidelijke 

gemeenschappelijke deler in zijn voorbeeldbegrip heeft.  

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix geen wijzigingen voor, en dus om de voorbeeldbegrippen te 

behouden op de wijze waarin ze reeds geformuleerd zijn. 

 Rust en ruimte - Het gebied biedt de mogelijkheid ongestoord te genieten van rust en ruimte. 

 Schoonheid der natuur - De natuurlijke schoonheid en zuiverheid van de omgeving dragen bij aan het 

welzijn. 

 Gezonde leefomgeving - Niet alleen het meetbare effect telt. Het gevoel in een gezonde omgeving te zijn is 

net zo belangrijk. 

4.9. Ecologische toekomstwaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Ecologische voorraden 

 Gezonde ecosystemen 

De beide voorbeeldbegrippen scoren samen 78% in mijn handmatige analyse: hiermee lijken ze een redelijk goed 

referentiekader te geven voor door gebruikers benoemde begrippen. Toch is er hier wel een kanttekening bij te 

plaatsen: in de omschrijving van het begrip gezonde ecosystemen, op de website van werkpartners, staat het 

volgende: Gezonde ecosystemen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de voorraden. Ieder gebied levert 

daaraan een bijdrage. Voornamelijk die laatste zin zorgt bij mij wel voor enige verwarring: het toevoegen van een 

gebied aan de EHS zorgt er bijvoorbeeld voor dat de EHS als geheel een gezonder systeem vormt. Uitbreiding 

van de oppervlakte aan natuur (of het aanleggen van verbindingen) heb ik dus ook onder deze noemer 

geschaard, maar hier valt over te discussiëren. Dit is zichtbaar in de brain, waar ik een andere aanpak heb 

gekozen. 

Ecologische voorraden komt niet sterk naar voren uit de word count. In de handmatige analyse scoort wel een 

behoorlijk aantal kwaliteiten op dit voorbeeldbegrip. Deze zijn soms toegespitst op een bepaalde voorraad 

(genetische diversiteit, water, biodiversiteit) en soms een bepaalde vorm van een voorbeeldbegrip.  

 

Begrip Frequentie % Ecologische 

toekomstwaarden 
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Natuur 92 23% 

Groen 78 18% 

Diversiteit 31 26% 

Gezonde ecosystemen 24 88% 

Gezonde 13 31% 

Duurzame 12 50% 

Ecosystemen 10 70% 

Schone 9 33% 

Het voorbeeldbegrip gezonde ecosystemen is terug te vinden in de algehele analyse. Hieruit wordt zichtbaar dat 

het een kwaliteit betreft die zich duidelijk op deze cel toespitst. Het tweede voorbeeldbegrip, ecologische 

voorraden, ontbreekt hier. De begrippen natuur en groen worden beide het meest genoemd als ecologische 

toekomstwaarde. Dit zijn respectievelijk de #2 en #3 van de top 100, maar beiden scoren wel laag op deze cel: 

rond de 20%. Interessant is misschien nog dat het begrip duurzaam en het cluster duurzame beiden het hoogst 

scoren op deze cel. Ook diversiteit scoort het hoogst op deze cel, hoewel het als cluster een culturele 

gebruikswaarde is. 

Ik merkte al op dat, hoewel de voorbeeldbegrippen een redelijk goed referentiekader bieden, ik het begrip 

gezonde ecosystemen te breed vind in zijn huidige omschrijving. Dit is terug te zien in de brain die ik gemaakt 

heb: het cluster ‘gezonde omgeving’ is weliswaar zichtbaar, maar ook te zien zijn hier ‘behoud en bescherming’ 

en ‘versterking’, kwaliteiten die hier nauw mee samenhangen en die ik hier in de handmatige analyse ook onder 

heb geschaard. Een ander nieuw cluster vormt ‘nieuwe gebruiksvormen’, dat een beetje buiten de twee 

voorbeeldbegrippen valt. Ook ‘ecologische diversiteit’ is een nieuw cluster.  

Ecologische voorraden is duidelijk als cluster zichtbaar en heeft zich hier ook als cluster gevormd. Het aantal 

subkwaliteiten is relatief beperkt: voorraden die vooral benoemd worden zijn water, natuurgebieden en 

ecosystemen.  

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Zoals ik in het begin al opmerkte ben ik niet tevreden over het voorbeeldbegrip gezonde ecosystemen. Niet omdat 

ik het als begrip niet valide vind, maar omdat het een te groot containerbegrip is geworden. Het gaat hier niet 

alleen over robuustheid, maar ook over gebiedsuitbreiding en versterking (dat is tenminste hoe ik het begrip in 

eerste instantie heb geïnterpreteerd). Ik stel dan ook voor om dit begrip meer toe te spitsen en deze 

onduidelijkheid te vermijden. Ten eerste stel ik voor om versterking toe te voegen, en hiermee het cluster 

kwaliteiten dat zich hieromheen vormt vanuit gezonde ecosystemen apart te nemen. Dit cluster heeft naar mijn 

mening duidelijk een eigen identiteit en staat enigszins los van ‘gezonde ecosystemen’ an sich, hoewel uitbreiding 

en versterking normaal gesproken tot gezondere ecosystemen zouden moeten leiden. 

Verder zijn er nog de clusters ‘behoud en bescherming’ en ‘gezonde ecosystemen’. Ik stel voor om deze te 

behouden onder het motto gezonde ecosystemen. Verdere opsplitsing van deze begrippen zorgt voor een te 

grote overlap, en bovendien is behoud en bescherming naar mijn mening in de meeste gevallen een belangrijk 

deel van het ‘gezond houden’ van een ecosysteem. Dit voorbeeldbegrip kan naar mijn mening letterlijk behouden 

worden, maar hiervan heb ik dus een cluster aan kwaliteiten afgescheiden. Ik heb de beschrijving bij dit begrip 

enigszins geherformuleerd, waarbij ik het aspect gezondheid heb benadrukt door duurzaamheid toe te voegen. 

De laatste zin leek me irrelevant, en zorgt tevens voor een deel van de verwarring die ik eerder in deze paragraaf 

beschreef. De beschrijving is nu simpelweg: Gezonde en duurzame ecosystemen zijn noodzakelijk voor het 

voortbestaan van de voorraden. Dit lijkt mij eigenlijk duidelijk genoeg.  

Verder wil ik voorstellen om het begrip ecologische voorraden te behouden in zijn huidige vorm. Het draagt een 

duidelijk zichtbaar cluster aan kwaliteiten met zich mee dat vooral in de brain en handmatige analyse sterk naar 

voren komt. Herformulering zou niet nodig hoeven zijn, maar kanttekening hierbij is wel dat de naam van de 

kolom terugkomt in dit voorbeeldbegrip, wat eigenlijk ongewenst is. Voorraden lijkt mij echter een te onduidelijk 

begrip, vandaar dat ik voorstel om dit voorbeeldbegrip in zijn huidige vorm te behouden. 

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 
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 Ecologische voorraden – De ruimte is onze provisiekast, met voorraden water, natuur, bodem en 

grondstoffen. Die natuurlijke hulpbronnen moeten we koesteren, ook in dit gebied.  

 Versterking – Door uitbreiding, vernieuwing en verbetering van natuurgebieden, voorraden en vormen van 

landgebruik kan een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde gerealiseerd worden.   

 Gezonde ecosystemen – Gezonde en duurzame ecosystemen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van 

de voorraden.  

 

  

Versterking  Gezonde 
ecosystemen 

Ecologische 
voorraden Ander? 

1 waarom niet een deel van Veluwe bebouwen als daar behoefte aan is?  
  

x 

2 duurzame Veluwe en herten aan de Rijn x 
   3 de natuur kan overleven  x 

  4 genetische diversiteit  
 

x 
 5 behoud het karakteristieke verre uitzicht   

  
x 

6 ontwikkeling en gebruik in evenwicht houden x 
   7 ecologische voorraden  
 

x 
 8 groen kapitaal  

 
x 

 9 balans verstedelijking / natuur  x 
  10 gezonde ecosystemen   x 
  11 waterkwaliteit  x 
  12 gezonde ecosystemen   x 
  13 ecosystemen  x 
  14 Gezonde ecosystemen  x 
  15 Ecologische voorraad  

 
x 

 16 Bijdrage aan ecologische diversiteit  
 

x 
 17 voorraad  

 
x 

 18 gezonde, dynamische ecosystemen  x 
  19 ecologische voorraden / diversiteit   

 
x 

 20 waterbuffer   x 
  21 bio-producten diensten voor de steden: recreatie, routes, natuur  

  
x 

22 nieuwe landbouwvormen (ecologisch) x 
   23 open groene verbindingen tussen stedelijke ecologische zones x 
   24 contramal van de steden ecologische verbindingen x 
   25 Idee van ecologische diversiteit  
 

x 
 26 Veiligstellen ecologische waarden  

 
x 

 27 Duurzaam  x 
  28 Gezonde ecosystemen, diversiteit  x 
  29 Samen werken aan gezond milieu: individuele keuzen en landelijke wetgeving x x 
  30 Loslaten traditionele stadsbeeld  

  
x 

31 Binnenstedelijk geen auto's  
  

x 

32 landbouw  
  

x 

33 uitbreiding natuur en recreatie in het gebied x 
   34 instandhouden gebied voor volgende generaties  x 

  35 duurzaamheid  x 
  36 park voor amersfoort  

 
x 

 37 Duurzame ecologische verbindingen x x 
  38 gezond ecosysteem  x 
  39 de beek is het hart van het gebied  

 
x 

 40 groen + water  
 

x 
 41 het groen is de baas  x x 
 42 samenhang (landschapsecologie)  x 

  43 recreatie die groenvriendelijk is  
  

x 

44 gezond ecosysteem / groen voor de stad  x 
  45 zeldzaam waardevolle ecologisch evenwicht, groen <> rood op stadsniveau  x 
  46 natuur / cultuur landschap  

  
x 

47 schoon milieu  x 
  48 gebruiksnatuur, dus natuur voor de mensen  

  
x 

49 Meervoudig ruimtegebruik x 
   50 Poldergrid H'meer doorontwikkelen met water en groen x 
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Deze nieuwe indeling in voorbeeldbegrippen en de herdefiniëring van het begrip gezonde ecosystemen leiden 

ertoe dat er een kleine verschuiving optreedt: 82% van de kwaliteiten in deze matrix wordt in de handmatige 

analyse door mij verklaard, tegenover 78% eerder. Het nieuwe begrip, versterking, brengt dan ook maar beperkt 

nieuwe kwaliteiten met zich mee: voor het merendeel gaat het hier om zaken die in mijn vorige analyse nog onder 
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gezonde ecosystemen vielen. Dit begrip is nog steeds met afstand het meest benoemd, maar bevat nu minder 

kwaliteiten. Naar mijn mening is deze opsplitsing en uitbreiding zinvol geweest, omdat het begrip gezonde 

ecosystemen nu meer toegespitst is om duurzaamheid en behoud, terwijl versterking meer toegespitst is op 

ontwikkeling. Naar mijn mening ligt er hier een duidelijk onderscheid, dat bij bijvoorbeeld erfgoed en culturele 

vernieuwing en nu ook stabiliteit en flexibiliteit ook wordt gemaakt.   

4.10. Culturele gebruikswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Culturele verscheidenheid 

 Keuzevrijheid 

 

In de word count komen de beide voorbeeldbegrippen met afstand bovenaan in de resultaten. Beide 

voorbeeldbegrippen worden ongeveer even vaak genoemd. In de handmatige analyse echter, springt culturele 

verscheidenheid er sterk uit. Hierbij meteen een kanttekening: dit is een heel rekbaar begrip. In principe draagt 

elke culturele activiteit in een gebied bij aan de culturele verscheidenheid ervan. Dit is min of meer de interpretatie 

die ik gebruikt heb, en vanuit die interpretatie valt maar liefst 66% van de door gebruikers benoemde kwaliteiten 

uit deze cel onder dit begrip in te delen.  

Het begrip keuzevrijheid sneeuwt een beetje onder in deze handmatige analyse, maar blijkt ook hier wel een 

relevantie te hebben. Soms lijkt het onderscheid tussen de begrippen een beetje onduidelijk: culturele 

verscheidenheid draagt bij aan de keuzes die mensen kunnen maken en dus aan het gegeven dat mensen met 

verschillende levensstijlen zich er thuis kunnen voegen. 

Samen heb ik deze voorbeeldbegrippen gescoord met een redelijk hoge dekkingsgraad: 76% van de begrippen 

kan (de ruime definitie van culturele verscheidenheid meegenomen) hieronder worden geplaatst. Toch heb ik hier 

al vroeg kanttekeningen bij gesteld, omdat het begrip culturele verscheidenheid nogal een containerbegrip is.  

Begrip Frequentie % Culturele 

gebruikswaarden 

Keuzevrijheid 29 52% 

Culturele verscheidenheid 15 93% 

Ontmoeting 13 54% 

Educatie 10 40% 

Dynamiek 9 33% 

Evenementen 8 75% 

Beide voorbeeldbegrippen zijn zichtbaar in de top 100, waarbij keuzevrijheid veel overlap heeft met de sociale 

gebruikswaarde keuzemogelijkheden, zoals ik al eerder concludeerde. Ontmoeting als woord scoort hoog op deze 

cel, hoewel het als cluster meer naar de sociale gebruiks- en belevingswaarden trekt. Opvallend is het woord 

evenementen. Ook het cluster diversiteit (48 hits) scoort het hoogste op deze cel, maar met een laag percentage 

(23%).  

In de brain zijn in totaal zeven clusters zichtbaar. De voorbeeldbegrippen keuzevrijheid en (culturele) 

verscheidenheid zijn hierin zichtbaar. ‘Ontmoeting’ is hier opnieuw zichtbaar, vooral als letterlijk benoemde 

kwaliteit in deze cel. Het grootste cluster is ‘activiteiten’, dat een behoorlijk scala aan kwaliteiten met zich 

meedraagt die ik in de handmatige scoring nog onder culturele verscheidenheid heb geplaatst. Daarbij had ik toen 

reeds de kanttekening dat er een soort splitsing was tussen specifieke activiteiten en meer algemene zaken met 

betrekking tot verscheidenheid. Dit lijkt hier ook zichtbaar. Een probleem bij dit cluster vind ik nog een beetje dat 

de titel, activiteiten, niet echt een duidelijke kwaliteit uitdrukt. Ik zou zo snel geen andere titel hiervoor weten: ik 

vind vermaak een te grote generalisatie.  

Een ander nieuw cluster is ‘cultuurhistorie’, dat toch nog een aantal keren genoemd wordt als culturele 

gebruikswaarde. Een enigszins hiermee samenhangend cluster is ‘culturele elementen’, wat meer betrekking 

heeft op het ‘heden’. Tenslotte heb ik nog het cluster ‘authenticiteit’ gemaakt, dat gaat over de herkenbaarheid en 

identiteit van zaken.  
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Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Ik concludeerde al vrij vlot dat het voorbeeldbegrip culturele verscheidenheid teveel een containerbegrip lijkt. Dit 

lijkt ook uit mijn brain: in principe kunnen vrijwel alle door mij gemaakte clusters onder dit voorbeeldbegrip 

geplaatst worden, maar daarmee zou het precies hierin vervallen: een containerbegrip. Ik stel dan ook voor om 

het begrip niet in zijn huidige vorm te handhaven zonder toevoegingen. Een cluster dat zich in de brain zeer 

duidelijk profileert is activiteiten. Ik stel voor om dit cluster als voorbeeldbegrip toe te voegen aan de matrix: voor 

mijn gevoel gaat het hier om een zeer omvangrijk en breed scala aan kwaliteiten.  

Door dit onderscheid duidelijker te maken kan het voorbeeldbegrip culturele verscheidenheid meer toegespitst 

worden op het aspect van verscheidenheid. Het gaat hiermee dus om kwaliteiten die deze diversiteit 

benadrukken.  

Het begrip keuzevrijheid kan wat mij betreft in zijn huidige vorm behouden bljiven. Het geeft een cluster aan 

kwaliteiten weer dat vaak in redelijk letterlijke zin wordt benoemd. Enige overlap met het voorbeeldbegrip culturele 

verscheidenheid lijkt niet geheel uit te sluiten, maar dit lijkt mij geen al te groot probleem.  

De andere clusters in de brain blijken alle drie te klein om hieruit een nieuw voorbeeldbegrip te maken. Mogelijke 

voorbeeldbegrippen als ‘cultuurhistorie’ of ‘culturele elementen’ dragen niet meer dan vijf kwaliteiten in een 

handmatige analyse en worden voor mijn gevoel ook net niet genoeg benoemd om toe te voegen. Vandaar dat ik 

het bij deze 3 begrippen houd. 

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix de volgende voorbeeldbegrippen (met bijbehorende omschrijvingen) 

voor: 

 Keuzevrijheid – Er moet voor elk wat wils te vinden zijn in de openbare ruimte. Mensen met verschillende 

leefstijlen moeten er zich thuis voelen en 'de ruimte krijgen'. 

 Activiteiten – Een plaats biedt ruimte voor uitingen van cultuur en ook voor actieve deelname en beleving. 

 Culturele verscheidenheid – Verscheidenheid in culturele vormen en uitingen verrijkt de ruimte en levert 

nieuwe culturele energie. 

 

  
Keuzevrijheid 

Activiteiten Culturele 
verscheidenheid Ander? 

1 ook de kleine kernen blijven leefbaar 
 

 
 

x 

2 diversiteit van scholen 
 

 x 
 3 particulier initiatief x  

  4 herkenbaarheid platteland in contrast met verstedelijking 
 

 x 
 5 herkenbaarheid platteland / verstedelijking  

 
 x 

 6 een subliem ontwerp dat duurzaam is 
 

 
 

x 

7 culturele verscheidenheid 
 

 x 
 8 Keuzeruimte x  

  9 Verboden gebied; toegankelijkheid verbonden via fiets/wandelnetwerk   
 

x 

10 Identiteit: stad/natuur/cultuur 
 

 x 
 11 culturele verscheidenheid 

 
 x 

 12 culturele verscheidenheid  
 

 x 
 13 behoud en oppoetsen erfgoed  

 
 x 

 14 culturele elementen benadrukken 
 

 x 
 15 keuzevrijheid  x  

  16 culturele verscheidenheid  
 

 x 
 17 weinig keuze x  

  18 dynamiek en rust, particulier initiatief, mooie combinatie x  x 
 19 oorspronkelijk gegroeid 

 
 

 
x 

20 culturele verscheidenheid 
 

 x 
 21 Versterking keuzemogelijkheden x  

  22 Keuzevrijheid & mobiliteit x  
  23 Inrichting openbare ruimte als ontwerpopgave regiobeeld 

 
 

 
x 

24 Verscheidenheid woonmilieus, 
 

 x 
 25 Variatie in cultureel aanbod voor ieder toegankelijk 

 
 x 

 26 Culturele verscheidenheid als kans 
 

 x 
 27 historische aanwezigheid natuurijsbaan 

 
x 

  28 Concerten 
 

x 
  29 Poppenfestival 

 
x 

  30 Verscheidenheid 
 

 x 
 31 bekendheid met de natuur, educatie 

 
x 
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32 theehuis / softe horeca in Park Randebroek (ontmoeten) 
 

x 
  33 Ontmoeting 

 
 

 
x 

34 Ontmoeting 
 

 
 

x 

35 Ontmoeting 
 

 
 

x 

36 groen sport spel beleving 
 

x x 
 37 sportief recreatie voor gehele buurt 

 
x 

  38 cultuur park openluchtmuseum 
 

x 
  39 brede recreatie x x 
  40 toegankelijk  

 
 

 
x 

41 groengebied voor verpozen en wandelen 
 

x 
  42 poppenfestival etc. kleine evenementen 

 
x x 

 43 behoud poppentheater + - festival, stimuleren van dergelijke festivals  x 
  44 plek voor cultuurmanifestaties (pinksterfestival) 

 
x 

  45 ontmoeting 
 

 
 

x 

46 Cultuurhistorische structuren 
 

 x 
 47 Geniedijk Stelling van A'dam 

 
 

 
x 

48 Ingenieurscultuur: H'meer en Cruquius 
 

 x 
 49 Culturele topmanifestaties 

 
x x 

 50 Zeer hoogwaardig vervoerssysteem (vgl. Parijs) 
 

 
 

x 
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Zoals te zien is in deze handmatige analyse heeft de herformulering van de voorbeeldbegrippen nauwelijks voor 

een hogere dekkingsgraad gezorgd: deze is gestegen van 76% tot 78%. Wel is er een verschil te zien bij het 

begrip culturele verscheidenheid: een deel van deze kwaliteiten staat nu onder het nieuwe begrip activiteiten. 

Over de titel van dit begrip kan nog worden nagedacht: wellicht kan het hergeformuleerd worden naar iets dat 

meer expliciet een kwaliteit uitdrukt.   

4.11. Culturele belevingswaarden 

Voorbeeldbegrippen: 

 Eigenheid 

 Schoonheid der cultuur 

 Contrastrijke omgeving 

 

In de word count valt het begrip eigenheid erg op: het wordt maar liefst 36 keer benoemd en steekt daarmee met 

kop en schouders boven de rest van de woorden uit. In de handmatige analyse is het ook zichtbaar, maar wordt 

het overvleugeld door schoonheid der cultuur, een begrip dat helemaal niet naar voren komt uit de word count en 

hierin slechts 3 keer wordt benoemd. Eigenheid biedt een goed referentiekader voor door gebruikers benoemde 

kwaliteiten, en deze worden vaak letterlijk als eigenheid benoemd. Dit is anders bij schoonheid der cultuur. Hier is 

een groot scala aan kwaliteiten onder geschaard, maar deze zijn over het algemeen een stuk specifieker. 

Het voorbeeldbegrip contrastrijke omgeving scoort ook hoog in de word count. Het samennemen van de woorden 

contrastrijke omgeving, contrast, contrastrijk en contrasten leidt in totaal tot 24 hits, waarvan 18 op het 

voorbeeldbegrip. Ook in de handmatige scoring profileert dit begrip zich redelijk goed, het wordt hier 11 keer 

gescoord.  

Hiermee lijken alle drie de voorbeeldbegrippen een goed referentiekader voor een cluster aan kwaliteiten te 

bieden. De dekkingsgraad van deze begrippen samen is 78%.  

Begrip Frequentie % Ecologische 

toekomstwaarden 

Eigenheid 44 82% 

Contrastrijke omgeving 19 95% 

Cultuur 18 33% 

Landschap 15 33% 

Contrast 13 62% 

Schoonheid 11 55% 
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Mooie 11 45% 

Contrasten 8 63% 

In de top 100 scoren de beide voorbeeldbegrippen het hoogst op deze cel. Ook de aan contrastrijke omgeving 

verwante woorden contrast en contrasten staan hierin. De clusters contrast (40, 78%) en schoonheid (22, 50%) 

scoren het hoogst op deze cel; beiden zijn nauw verwant aan een voorbeeldbegrip. Opvallend uit de word count 

vind ik nog het begrip vrijheid, dat de uiteindelijke top 100 niet gehaald heeft maar in deze cel wel 6 keer 

benoemd is.  

In de brain van deze cel zijn de drie voorbeeldbegrippen allen als clusters zichtbaar. Het cluster eigenheid 

beperkte zich voornamelijk tot het kernbegrip, en kent slechts twee subkwaliteiten. Het cluster contrastrijke 

omgeving is breder, en dit had ik indien nodig nog veel breder kunnen maken: veel verschillende contrasten 

worden door gebruikers benoemd. Het laatste voorbeeldbegrip, schoonheid der cultuur, is terug te vinden in het 

cluster ‘schoonheid’. Ook hier is door gebruikers een breed scala aan kwaliteiten benoemd, waar ik een paar 

centrale thema’s uit heb toegevoegd onder dit begrip. 

Een interessant nieuw cluster is ‘inspiratie’. Hoewel het niet om een zeer groot aantal gaat liggen hier wel een 

paar interessante kwaliteiten. ‘Ervaren van de omgeving’ is ook een nieuw cluster dat vrij algemeen over beleving 

lijkt te gaan. Het cluster ‘zichtbaarheid’ kent nog een aantal kwaliteiten. Hier gaat het niet alleen over de 

zichtbaarheid van landschapselementen maar ook om de zichtbaarheid van de historie. ‘Basis voor activiteiten’ 

hangt enigszins samen met de nieuw gevormde culturele gebruikswaarde. 

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Het begrip eigenheid kan wat mij betreft letterlijk behouden worden. Niet alleen ligt hier een duidelijk cluster aan 

kwaliteiten, het cluster wordt ook duidelijk zo benoemd. Het voorbeeldbegrip scoort erg hoog, ook in de top 100, 

en laat duidelijk zien dat gebruikers de kwaliteit vaak letterlijk zo benoemen. Schoonheid der cultuur is, net als zijn 

ecologische tegenhanger, iets meer een containerbegrip. Maar, net zoals bij zijn tegenhanger gaat het ook hier 

om kwaliteiten die duidelijk wel een gemeenschappelijke deler in hun voorbeeldbegrip hebben. Deze worden 

vrijwel niet letterlijk benoemd, maar het voorbeeldbegrip biedt wel een goed referentiekader voor de kwaliteiten. 

Daarom stel ik voor om ook dit begrip te behouden. 

Ook het derde voorbeeldbegrip, contrastrijke omgeving, is wat mij betreft valide: het dekt een duidelijk zichtbaar 

cluster aan kwaliteiten, dat in analyses terug te zien is.  

Er zijn enkele kleine thema’s waar zich nog wat nieuwe begrippen omheen clusteren, voornamelijk de brain-

clusters ‘inspiratie’, ‘zichtbaarheid’ en ‘basis voor activiteiten’. De laatste heeft naar mijn mening te veel overlap 

met de culturele gebruikswaarde activiteiten, de andere twee zijn beide interessant maar simpelweg niet 

omvangrijk genoeg. Beide scoren beperkt in een handmatige analyse, en de overlap tussen ‘inspiratie’ en andere 

begrippen is redelijk groot. Vandaar dat ik voorstel om de voorbeeldbegrippen te behouden zoals zij zijn 

geformuleerd, en hier geen nieuwe begrippen aan toe te voegen.   

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix geen wijzigingen voor, en dus om de voorbeeldbegrippen te 

behouden op de wijze waarin ze reeds geformuleerd zijn. 

 Eigenheid - Het bijzondere karakter van een plek moet worden behouden en benut. Voortbouwen op de 

bestaande kenmerken van de eigen omgeving. 

 Schoonheid der cultuur - Veel mensen worden door de esthetiek van een plek geraakt en gemotiveerd. 

 Contrastrijke omgeving - Een ruimte zit vol contrasten, bezit schoonheid en eigenheid. Denk aan contrasten 

tussen bebouwde en groene ruimten, tussen agrarische en natuurlijke gebieden, tussen natte en droge 

plekken. 

4.12. Culturele toekomstwaarden 

 

Voorbeeldbegrippen: 

 Erfgoed 

 Culturele vernieuwing 

 Integratie 
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In de word count komen de drie voorbeeldbegrippen van deze cel als de drie meest benoemde naar voren. Wel 

zijn hier grote verschillen tussen zichtbaar: erfgoed scoort maar liefst 38 keer en culturele vernieuwing wordt 20 

maal benoemd. Integratie steekt daar met zeven hits toch een beetje mager tegen af. De handmatige analyse 

schetst een vergelijkbaar beeld: ook hier scoort erfgoed het hoogst en blijft integratie wat achter. Niettemin wordt 

dit begrip nog steeds 8 keer benoemd. De drie voorbeeldbegrippen scoren in deze analyse een dekkingsgraad 

van 88%, wat zeer hoog is: alleen de economische gebruikswaarden scoren hoger. Tezamen lijken zij een goed 

referentiekader te bieden voor door gebruikers benoemde kwaliteiten.   

Begrip Frequentie % Ecologische 

toekomstwaarden 

Erfgoed 53 72% 

Culturele vernieuwing 20 100% 

Integratie 17 41% 

Samen 13 23% 

Historische 11 45% 

In deze tabel zijn alle drie de voorbeeldbegrippen terug te zien. Opvallend daarbij vind ik dat integratie in slechts 

41% van de gevallen in deze cel terecht is gekomen en voor bijna 30% als sociale kwaliteit is benoemd. Het 

begrip samen lijkt weinig betekenis te hebben. Historische is nog wel enigszins opvallend, en dit woord laat zich 

ook terug vinden in de door mij gemaakte brain: hier vormt ‘historisch besef’ een vierde cluster, naast drie clusters 

die (vrijwel) letterlijk gebaseerd zijn op de voorbeeldbegrippen. Het cluster is wel iets kleiner dan de anderen. 

Suggesties voor toevoeging en aanpassing van de voorbeeldbegrippen 

Ik concludeerde reeds dat de voorbeeldbegrippen een goed referentiekader leken te bieden voor de door 

gebruikers benoemde kwaliteiten. In het geval van het begrip erfgoed is dit heel duidelijk. Deze wordt in de 

meeste gevallen letterlijk benoemd en scoort in alle analyses erg hoog. Ik stel dan ook voor om dit begrip te 

behouden in zijn huidige vorm. 

Hetzelfde vind ik ook gelden voor culturele vernieuwing. Voor dit begrip gaat hetzelfde op als voor erfgoed, maar 

dan in iets mindere mate. Integratie wordt in vergelijking met bovenstaande twee een beetje ondergesneeuwd. 

Niettemin profileert zich ook hier een cluster aan kwaliteiten dat zich duidelijk afscheidt van de andere twee, en 

dat naar mijn mening wel degelijk valide blijkt. Ik stel voor om ook dit begrip te behouden.   

Mogelijkheden voor toevoeging zie ik niet echt, en dit lijkt mij gezien de hoge dekkingsgraad ook niet nodig. Ik heb 

in de brain nog een vierde cluster gemaakt, ‘historisch besef’, maar dit cluster is te beperkt in omvang om als 

nieuw voorbeeldbegrip te dienen.  

 

Hiermee stel ik voor deze cel van de matrix geen wijzigingen voor, en dus om de voorbeeldbegrippen te 

behouden op de wijze waarin ze reeds geformuleerd zijn. 

 Erfgoed - Cultureel erfgoed is een onvervangbare kwaliteit: een voorraad informatie. Eenmaal verdwenen 

betekent daarbij: voorgoed verdwenen. 

 Integratie - Nieuwe cultuuruitingen krijgen een plek in de stad en groene ruimte. Zo ontstaan nieuwe 

landschappen en broedplaatsen voor cultuur. 

 Culturele vernieuwing - Ruimte is in beweging. Door integratie van nieuwe elementen ontstaat een 

levendige en uitdagende omgeving. 

4.13. Moeilijk te vangen begrippen 

In de ‘top 100’ zijn veel begrippen te zien die duidelijk naar één cel van de matrix neigen te gaan. Dit zijn 

begrippen waarvan gezegd kan worden dat zij zich goed laten ‘vangen’ door de matrix, en die goed in één van de 

cellen passen. Er zijn echter ook begrippen waarvoor dit niet geldt. Sommige begrippen verspreiden zich over 

veel cellen van de matrix. Soms komen ze wel naar voren in word counts en brains, maar echt prominent zijn ze 

hierin lang niet altijd aanwezig. Toch scoren sommige van deze begrippen behoorlijk hoog in de top 100: blijkbaar 

zijn er dus begrippen die zich niet duidelijk laten ‘vangen’. Sommigen hiervan drukken misschien niet direct een 

kwaliteit uit, maar anderen doen dat wel. Mede op basis van deze top 100 heb ik geprobeerd om sommigen van 
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hen ook een plaats in de matrix te geven. Onderstaand een analyse van de belangrijkste van deze begrippen, 

waarbij ik ben begonnen met degenen die naar mijn mening het meest expliciet een kwaliteit uitdrukken.  

Recreatie 

Als cluster is recreatie terug te vinden op de 11
e
 plaats in de ‘top 100’, als individueel begrip is het te zien op 

plaats 13. Hiermee scoort het zeer hoog en wordt het aanmerkelijk meer benoemd dan de meeste 

voorbeeldbegrippen. Naar mijn mening drukt recreatie vrij expliciet een met ruimte samenhangende kwaliteit uit: 

‘vrijetijdsbesteding met als doel om zich te ontspannen of te vermaken’, en hangt dit vaak nauw samen met de 

omgeving. Het begrip verspreidt zich over vrijwel de gehele matrix. Wel is het voor ruim 50% benoemd als een 

gebruikswaarde. Het hoogst scoort het als economische gebruikswaarde. Deze economische gebruikswaarde  

zou vooral kunnen wijzen op het financiële aspect (het levert geld op), waarmee het in het cluster ondernemende 

omgeving zou vallen. Ik heb het hier niet als apart voorbeeldbegrip toegevoegd omdat het naar mijn mening goed 

in dit cluster past en als aparte kwaliteit een beperkt referentiekader zou bieden. 

Kijken we verder naar de cel sociale gebruikswaarden, dan zien we het begrip ook een redelijk aantal keren 

genoemd. Hier vallen ook woorden als ‘sport’, ‘activiteiten’ en ‘spelen’ op, die prominent aanwezig zijn. In de brain 

heb ik deze onder de noemer ‘recreatie’ geschaard, in mijn nieuwe voorbeeldmatrix staan ze hier onder 

ontspanning en inspanning. Naar mijn mening is de meer inherente (dus niet economische) waarde van het 

begrip recreatie hier voor een behoorlijk deel in opgenomen. Ditzelfde geldt ook in zekere mate voor de culturele 

gebruikswaarde activiteiten.  

Ook als ecologische gebruikswaarde wordt het begrip genoemd, maar hier gaat het logischerwijs vooral om 

natuurrecreatie. Verder zou het begrip wellicht nog in een enkel geval verwant kunnen zijn aan de ecologische 

belevingswaarde rust en ruimte.  

Ik ben van mening dat de nieuwe voorbeeldbegrippen ontspanning en inspanning en in mindere mate activiteiten 

een voldoende referentiekader bieden voor dit begrip. Ik opteer om het vooral als sociale gebruikswaarde te 

beschouwen als het om de inherente waarde van recreatie gaat, als culturele gebruikswaarden wanneer het om 

(culturele) activiteiten en evenementen gaat en als economische gebruikswaarde (ondernemende omgeving) 

wanneer het om het financiële aspect gaat. Duidelijk blijft echter wel dat het zich breed laat benoemen. 

Ontmoeting 

Een ander begrip dat uit de top 100 naar voren kwam, maar geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde cel leek 

te hebben, was ontmoeting. Als cluster kwam het terug op de 21
e
 plaats in de top 100. Naar mijn mening is ook 

ontmoeting een met ruimte samenhangende kwaliteit, waar de omgeving vaak een bepalende invloed op heeft. 

Het begrip is dan soms ook terug te vinden in vormen als ‘ontmoetingsplaats’ of ‘ontmoetingsplek’, die niet allen 

de top 100 gehaald hebben.  

Ontmoeting profileerde zich in verschillende cellen van de matrix, maar toch vooral (ruim 50%) als een sociale 

kwaliteit. Het verdeelde zich hierbij met name over de cellen sociale gebruikswaarde en sociale belevingswaarde. 

Uiteindelijk heb ik besloten om ontmoeting als nieuw voorbeeldbegrip aan de matrix toe te voegen. Het begrip 

zou, op basis van hoe gebruikers het benoemd hebben, als zowel sociale gebruikswaarde, culturele 

gebruikswaarde of sociale belevingswaarde benoemd kunnen worden. Op basis van de door mij gemaakte brain 

en oefeningen met handmatige analyses heb ik besloten om het als sociale belevingswaarde toe te voegen, 

omdat het hier de grootste toename in dekkingsgraad gaf en zich het duidelijkste profileerde.  

Diversiteit  

Diversiteit is misschien wel het moeilijkste begrip uit de gehele analyse. Het komt in vrijwel iedere cel voor, en 

wordt op een groot aantal verschillende wijzen benoemd. Woorden zoals verscheidenheid, diversiteit, afwisseling, 

verschillende, veelvormigheid en variatie hangen met dit begrip samen. Het is ook terug te vinden in (nieuwe) 

voorbeeldbegrippen als veelvormigheid, culturele verscheidenheid, keuzemogelijkheden en innovatie en 

differentiatie. Diversiteit lijkt een vrij universele kwaliteit te zijn: afwisseling wordt gewaardeerd op vele manieren, 

of het nou economische milieus, natuurtypen of woonomgevingen zijn of zelfs individuele bedrijven, boomsoorten 

of huizen. Vandaar dat ik ook niet opteer om diversiteit als voorbeeldbegrip in de matrix te plaatsen: het maakt 

reeds deel uit van vele voorbeeldbegrippen, is vaak sterk contextafhankelijk en in vele vormen toepasbaar.  

Open 

Een ander opvallend begrip dat zich moeilijk laat vangen is open (als cluster #24 in de top 100). Ook dit begrip 

verspreidt zich over vele cellen in de matrix. Het heeft in het grote merendeel van de keren dat het genoemd 
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wordt betrekking op openheid van een landschap. Hiermee zou het enige verwantschap met rust en ruimte 

kunnen tonen, maar opvallend is dat het niet zo heel vaak in deze cel (ecologische belevingswaarden) wordt 

geplaatst: het profileert zich meer als een sociaal aspect, en dan vooral als belevingswaarde. In geen enkele cel 

van de matrix is dit begrip erg duidelijk aanwezig. Open is niet direct vertegenwoordigd in een voorbeeldbegrip: 

een deel van de kwaliteiten zou onder rust en ruimte geschaard kunnen worden, maar het laat zich toch veel 

breder benoemen. Ik heb hier geen nieuw voorbeeldbegrip voor toegevoegd, en merk hier dus ook op dat het dus 

in sommige gevallen wellicht buiten de ‘dekkingsgraad’ van deze begrippen kan vallen.  

Ruimte 

Een opvallende kwaliteit, zelfs een voorbeeldbegrip, uit de top 100 is ruimte. Dit begrip staat ruim bovenaan en is 

in alle cellen van de matrix terug te vinden. Het profileert zich wel duidelijk als ecologische belevingswaarde, als 

deel van het voorbeeldbegrip rust en ruimte. Niettemin wordt het veel breder benoemd dan dat: het is zelfs terug 

te zien in de word counts van 11 van de 12 cellen. Een belangrijke aanmerking is wel dat het begrip verschillende 

betekenissen kan hebben: zo is er de fysieke ruimte die in het begrip rust en ruimte is terug te vinden, maar is er 

ook de ruimte voor ontplooiing, ruimte voor activiteiten of ruimte voor bebouwing. Hierbij gaat het meer om de 

beschikbare ruimte, het bieden van gelegenheden. Alleen al een zoektocht op de woorden ‘ruimte voor’ als 

combinatie levert in de gehele matrix 25 hits op.  

Omdat er sprake is van een zeer breed begrip met een zeer breed scala aan interpretaties van zijn betekenis is 

het moeilijk om exact te concluderen of het geheel gevangen wordt door bestaande voorbeeldbegrippen. 

Enerzijds is er het voorbeeldbegrip rust en ruimte, maar anderzijds hebben ook begrippen als 

keuzemogelijkheden, groei, flexibiliteit en culturele vernieuwing te maken met bepaalde vormen van ruimte 

(‘ruimte voor groei’ ben ik bijvoorbeeld tegengekomen).  

Sport 

Niet zo expliciet een kwaliteit als recreatie dat is, maar ik vind het toch interessant om sport hier even te 

vermelden. Op plaats 25 in de top 100 is dit ook een veelgenoemd begrip, dat zich niet duidelijk in 1 cel laat 

vangen. Wel heeft het duidelijk (64%) een sociaal karakter. Sport als begrip heeft er mede voor gezorgd dat ik het 

voorbeeldbegrip inspanning en ontspanning heb toegevoegd. Als apart begrip vind ik het te beperkt en specifiek 

voor een toevoeging.  

Natuur 

Ook begrippen als economie en cultuur kwamen naar voren in de resultaten, maar het is voor mij echt opvallend 

hoe vaak natuur is genoemd. In de ongeclusterde top 100 staat deze op de tweede plaats. Als enig begrip laat het 

zich in alle word counts zien (en is het dus in elke cel minimaal drie keer benoemd). Hieruit blijkt dat ‘natuur’ dus 

helemaal niet alleen met ecologie te maken heeft: er hangen ook economische, sociale en culturele aspecten aan 

vast. Wel is 68% van de keren dat dit begrip wordt benoemd sprake van een cel uit de kolom ecologische 

belangen. 

‘Natuur’ op zich is misschien geen expliciete kwaliteit, maar het wordt wel duidelijk dat het een groot scala aan 

kwaliteiten met zich meedraagt en als zeer belangrijk wordt ervaren; zo belangrijk dat het in bijna 1 op de 25 

kwaliteiten uit de gehele matrix is genoemd.  

Groen 

Ook ‘groen’ drukt geen expliciete kwaliteit uit. In veel gevallen is het als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Als 

cluster staat het op de 2
e
 plaats in de top 100 (als los begrip op de 3

e
 plaats), en profileert het zich dus ook zeer 

sterk. Het laat, enigszins tegen mijn verwachtingen in, een heel ander beeld zien dan natuur, wat voor 68% in de 

ecologische kolom terecht is gekomen: groen scoort (weliswaar nipt) vooral als economisch. Ongeveer 38% van 

de ‘groene’ kwaliteiten staat in deze kolom, tegen 35% in de ecologische. Voor groen blijkt dus ook dat het lang 

niet alleen met ecologie samenhangt, maar ook met economische, sociale en culturele aspecten.  

Ik vermoed dat het verschil met natuur ligt in het feit dat er zoiets als ‘echte natuur’ en ook zoiets als ‘stedelijk 

groen’ (en alle vormen ertussen, dit is een discussie op zich). Groen hangt in economische zin bijvoorbeeld 

samen met de voorbeeldbegrippen aantrekkelijkheid en meerwaarde omgeving, zoals ook te zien is in het 

handmatig scoren en in de brains die ik gemaakt heb.  
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Park 

Op de 12
e
 plaats in beide top 100’s staat het woord park. Dit is voor mij opvallend, omdat ik het niet zo hoog 

verwacht had vooraf. Voor een groot deel heeft dit te maken met de casus Randenbroek, waar een park de 

setting vormde (hierover later meer). Dit begrip scoort als hoogste een luttele 16% in één cel van de matrix en laat 

zich dus niet vangen. Blijkbaar hangt er met een park ook veel samen. Hier zijn het vooral de ecologische, maar 

ook de culturele belangen die hoog scoren, verdeeld over zowel gebruik, beleving als toekomst.  

Wonen 

Als 22
e
 in de top 100 (15

e
 ongeclusterd) vinden we het begrip wonen. Ook geen expliciete kwaliteit, maar wel een 

interessant begrip en een belangrijke gebruiksvorm. Toch vinden we wonen niet duidelijk als een gebruikswaarde 

terug: hij is in bepaalde kolommen als zowel gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde te zien. 

Wonen profileert zich vooral als economisch (45%), maar is toch ook nog voor 30% als sociaal zichtbaar. Het is 

niet direct terug te vinden in bepaalde voorbeeldbegrippen. Wonen wordt niet als expliciete kwaliteit genoemd, 

maar wel vaak als deel hiervan. Voorbeelden hiervan die een aantal keer genoemd zijn, zijn ‘wonen in het groen’ 

en ‘combinatie van wonen en werken’.  

Water 

Ook prominent aanwezig in de top 100 is water (#19 geclusterd, #11 ongeclusterd). Water laat zich slecht vangen 

door de matrix, maar scoort toch nog (bijna) 31% op één cel: ecologische gebruikswaarden. Hierin staat het 

voorbeeldbegrip ‘water in balans’, waarmee het enige verwantschap heeft. Water scoort voor 61% als ecologisch. 

Opvallend vind ik dat het ook nog voor 31% als economisch scoort: een zoektocht leert dat het hier gaat om aan 

water gerelateerde ondernemingen (recreatie, horeca), maar ook om de meerwaarde van water voor de 

omgeving (wonen aan het water). Verder kan ik ook hier concluderen dat het niet om een expliciete kwaliteit gaat.  

4.14. Hoe sturend zijn voorbeeldbegrippen? 

Een interessante vraag die ik mij wel eens heb afgevraagd is: hoe sturend zijn de voorbeeldbegrippen nou 

eigenlijk? Een begrip als ‘water in balans’ wordt 20 keer benoemd. Zou dit ook zo benoemd worden als het 

voorbeeldbegrip er niet stond? Eigenlijk lijkt mij dit vrij sterk. 

De top 100 en de clusters die ik hierin heb gemaakt geven mij een mogelijkheid om een kleine stap te maken om 

de vraag te beantwoorden. In bepaalde clusters heb ik verschillende synoniemen samengenomen. In sommige 

gevallen is één van deze synoniemen een voorbeeldbegrip (en de anderen niet). In onderstaande tabel zijn de vijf 

clusters waarbij dit het geval is naast elkaar gelegd.   

 
toegang 30 

 
83,33% 

 
Sociale gebruikswaarde 

 
toegankelijk 27 

 
51,85% 

 
Sociale gebruikswaarde 

 
toegankelijkheid 25 

 
52,00% 

 
Sociale gebruikswaarde 

Toegang     82   63,41%   

 
bereikbaarheid 40 

 
80,00% 

 
Economische gebruikswaarde 

 
bereikbaar 14 

 
57,14% 

 
Economische gebruikswaarde 

Bereikbaarheid     54   74,07%   

 
aantrekkelijkheid 34 

 
97,06% 

 
Economische belevingswaarde 

 
aantrekkelijke 11 

 
63,64% 

 
Economische belevingswaarde 

 
aantrekkelijk 16 

 
68,75% 

 
Economische belevingswaarde 

Aantrekkelijkheid     61   83,61%   

 
flexibiliteit 14 

 
92,86% 

 
Economische toekomstwaarde 

 
flexibel 13 

 
61,54% 

 
Economische toekomstwaarde 

Flexibiliteit     27   77,78%   

 
contrastrijke~omgeving 19 

 
94,74% 

 
Culturele belevingswaarde 

 
contrast 13 

 
61,54% 

 
Culturele belevingswaarde 
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contrasten 8 

 
62,50% 

 
Culturele belevingswaarde 

Contrast     40   77,50%   

Opvallend hierbij is meteen dat de voorbeeldbegrippen (rood gemarkeerd) in alle gevallen ruim 20% (en in 4 van 

de 5 gevallen ruim 30%) hoger scoren dan vergelijkbare synoniemen. Wel scoren zij in alle gevallen op dezelfde 

cel. De voorbeeldbegrippen lijken hier, in ieder geval in de formulering, een duidelijk sturende invloed te hebben. 

Als een bepaalde kwaliteit in een cel met de kwaliteit als voorbeeldbegrip wordt geplaatst zijn gebruikers meer 

geneigd om dat voorbeeldbegrip over te nemen dan als zij het in een andere cel plaatsen. 

Om echt iets te zeggen over sturing van voorbeeldbegrippen op wat gebruikers wel en niet als kwaliteit 

opschrijven is meer onderzoek nodig: een vergelijking zou dan moeten worden gemaakt met cases waarin niet 

met een voorbeeldmatrix is gewerkt of waarin voorbeeldbegrippen anders geformuleerd zijn.   

4.15. Overlap tussen sociale en culturele kwaliteiten 

Iets dat mij tijdens het analyseren van de door gebruikers benoemde kwaliteiten opviel, is dat er in sommige 

gevallen een behoorlijke overlap bestaat tussen bepaalde sociale en culturele kwaliteiten. Dit lijkt in het bijzonder 

het geval bij de gebruikswaarden. 

Zo constateerde ik eerder in dit hoofdstuk al dat er sprake is van een behoorlijke overlap tussen keuzevrijheid en 

keuzemogelijkheden. Dit geldt voor de manier waarop ze benoemd worden (zo staat keuzevrijheid ongeveer even 

vaak in de cel sociale gebruikswaarden als bij de culturele gebruikswaarden), maar ook voor de gehanteerde 

begripsomschrijvingen, die naar mijn mening aardig in elkaar over lopen:  

 Keuzevrijheid – Er moet voor elk wat wils te vinden zijn in de openbare ruimte. Mensen met verschillende 

leefstijlen moeten er zich thuis voelen en 'de ruimte krijgen'. 

 Keuzemogelijkheden – De omgeving biedt keuzemogelijkheden voor verschillende sociale groepen en 

leefstijlen. 

Een tweede ‘koppel’ aan voorbeeldbegrippen waarin ik overlap constateer is tussen de (nieuw gevormde) 

voorbeeldbegrippen activiteiten en inspanning en ontspanning. Deze overlap is ook zichtbaar in de brain: in 

hieraan verwante clusters komen een aantal vergelijkbare kwaliteiten en begrippen naar voren, zoals sport en 

recreatie. De overlap lijkt kleiner dan bij bovenstaand koppel. Ook in de definities constateer ik wederom enige 

overlap: 

 Activiteiten – Een plaats biedt ruimte voor uitingen van cultuur en ook voor actieve deelname en beleving. 

 Ontspanning en inspanning – De mogelijkheid voor ontspanning en activiteiten draagt bij aan het welzijn 

van gebruikers van de ruimte. 

Verder duikt ook de culturele toekomstwaarde integratie regelmatig op in de sociale kwaliteiten.  

Het feit dat er enige overlap tussen beide cellen bestaat, betekent wat mij betreft niet dat de matrix hierdoor niet 

valide is, of dat beide cellen samengevoegd zouden kunnen worden. Om dit te illustreren hoeft eigenlijk alleen 

maar naar de word counts gegeken te worden: deze scheppen een compleet verschillend beeld, waardoor er ook 

duidelijk wordt dat beide cellen een andere lading aan begrippen dragen (wat ook in de brains zichtbaar is). Wel 

wilde ik hier even aanstippen dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van enige overlap. 

4.16. Ongewenste kwaliteiten 

Ik heb woorden als ‘geen’ en ‘niet’ in de brains en top 100 uit de resultaten gefilterd, maar mij viel op (vooral in de 

handmatige scoring, soms ook in de word counts) dat er vaak kwaliteiten werden benoemd die aangeven wat 

gebruikers juist niet willen zien. Voorbeelden hiervan zijn: geen bebouwing, geen bedrijvigheid, geen hekken, 

geen drugsverslaafden, geen hangplek, niet elitair en niet alleen de polder. In totaal zijn de woorden geen (41x) 

en niet (20x) 61 keer genoemd. Mijn inschatting is dat deze ongeveer het totaal aantal ‘ongewenste kwaliteiten’ 

aangeven. Mensen gebruiken de matrix dus ook om aan te geven wat zij niet willen en als ongewenst 

beschouwen door middel van negatieve formuleringen. Ongeveer 2,5% van de kwaliteiten is op deze manier 

benoemd. Dit is een redelijk beperkt aantal, maar niettemin goed om op te merken.  
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5. Conclusie en discussie  

De matrix ruimtelijke kwaliteit is inmiddels toegepast in een behoorlijk aantal praktijkcases. Dit brengt een ruim 

scala aan door gebruikers benoemde kwaliteiten met zich mee. Uit een verzameling van 15 cases zijn dit er bijna 

2600, door ongeveer 250 gebruikers benoemd. Opvallend uit alle analyses die ik heb uitgevoerd is de grote 

breedte van dit scala aan kwaliteiten: een grote diversiteit aan ruimtelijke kwaliteiten wordt met behulp van de 

matrix ruimtelijke kwaliteit benoemd. Dit brede spectrum aan kwaliteiten heb ik op verschillende manieren in kaart 

gebracht, wat tot verschillende producten heeft geleid.  

De meest uitgebreide verzamelingen aan kwaliteiten zijn te vinden in de wordles en de brains. Bij de eerste gaat 

het om een grafische weergave van de frequentie waarmee begrippen benoemd worden, terwijl de brains meer 

ingaan op de betekenis en samenhang van kwaliteiten: welke groepen van kwaliteiten ontstaan er rondom welke 

thema’s? Een ‘crosscheck’ op de verspreiding van veelgenoemde begrippen over de matrix is gemaakt in de top 

100; deze laat zien dat bepaalde kwaliteiten vooral in bepaalde cellen benoemd worden en dat anderen zich over 

de gehele matrix verspreiden.  

Over de voorbeeldbegrippen kan worden gezegd dat sommigen valide blijken en andere minder valide. Als 

samenvatting en synthese van de verschillende onderzoeken heb ik een lijst met nieuwe voorbeeldbegrippen 

gemaakt. Deze zijn hieronder gepresenteerd in een nieuwe matrix ruimtelijke kwaliteit. Ik heb de begrippen hierin 

gekleurd om aan te geven of zij gelijk zijn gebleven (groen), gebaseerd zijn op een bestaand cluster (oranje) of 

geheel nieuw zijn (rood). Bij een groen begrip kan de titel lichtjes zijn aangepast (sociaal draagvlak naar 

draagvlak), bij een oranje begrip kan de titel gelijk gebleven zijn maar de inhoud en omschrijving van het cluster 

aangepast. 

 Economische belangen Sociale belangen Ecologische belangen Culturele belangen 

Gebruikswaarden Bereikbaarheid 

Ondernemende omgeving 

Gecombineerd gebruik 

Veelvormigheid 

Meerwaarde locatie 

Toegang 

Eerlijke verdeling 

Ontspanning en inspanning 

Keuzemogelijkheden 

Externe veiligheid 

Schoon milieu 

Water in balans 

Ecologische structuur 

Keuzevrijheid 

Culturele verscheidenheid 

Activiteiten 

Belevingswaarden Imago 

Aantrekkelijkheid 

Uitstraling 

 

 

Veiligheid 

Ontmoeting 

Verbondenheid 

Gelijkwaardigheid 

Aangename leefomgeving 

Rust en ruimte 

Schoonheid der natuur 

Gezonde leefomgeving 

Eigenheid 

Contrastrijke omgeving 

Schoonheid der cultuur 

 

Toekomstwaarden Stabiliteit 

Flexibiliteit 

Groei 

Bundeling 

Innovatie en differentiatie 

Draagvlak 

Sociale duurzaamheid 

Leefbaarheid 

Ecologische voorraden 

Gezonde ecosystemen 

Versterking 

Erfgoed 

Integratie 

Culturele vernieuwing 

In deze matrix is zichtbaar dat ik flink wat heb gesleuteld. Ik ben van mening dat deze nieuwe voorbeeldbegrippen 

een betere weergave zijn van hoe gebruikers de matrix hebben ingevuld, zoals ik bij elke cel ook hoop te hebben 

beargumenteerd. Hiermee beoog ik niet om te beweren dat mijn interpretatie de enige juiste is: een andere 

indeling zal beslist ook mogelijk zijn. Hieronder een matrix met de nieuwe dekkingsgraad van de 

voorbeeldbegrippen uit mijn handmatige analyse. Indien er een wijziging van voorbeeldbegrippen heeft 

plaatsgevonden, staat tussen haakjes het oude percentage. 

 Economische 
belangen 

Sociale 
belangen 

Ecologische 
belangen 

Culturele 
belangen 

 
Gebruikswaarde 

 

94% 
(90%) 

 

78% 
(78%) 

 

82% 
 

78% 
(76%) 
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Belevingswaarde 

 

86%  
(86%) 

 

86%  
(64%) 

 

82% 
 

78% 

 
Toekomstwaarde 

 

86%  
(54%) 

 

92%  
(34%) 

 

82% 
(82%) 

 

88% 

In acht van de twaalf cellen heb ik aanpassingen in de voorbeeldbegrippen gemaakt. In sommige gevallen, 

bijvoorbeeld bij economische belevingswaarden of culturele gebruikswaarden, waren dit redelijk kleine 

aanpassingen. In andere gevallen is de boel flink op de schop gegaan, bijvoorbeeld bij de economische 

toekomstwaarden en sociale belevingswaarden. De dekkingsgraad is in al deze cellen minimaal gelijk gebleven 

en in een aantal cellen flink toegenomen. In vier van deze acht cellen is er (vrijwel) niets veranderd aan de 

dekkingsgraad. In drie van de vier gevallen (economische belevingswaarden, ecologische toekomstwaarden, 

culturele gebruikswaarden) komt dit doordat voorbeeldbegrippen zijn opgesplitst; in het andere geval (sociale 

gebruikswaarden) heeft het een andere oorzaak. 

Laatste goede zin 

5.1. Discussie 

Subjectiviteit van de resultaten 

Het is door mij al eens eerder aangestipt dat de resultaten van dit onderzoek niet als puur objectief kunnen 

worden beschouwd. In elke analyse heb ik tot in een bepaalde mate gesleuteld op basis van eigen inzicht en niet 

alleen op basis van wetenschappelijke criteria. Dit hangt samen met opzet, maar ook met de onderzoeksvraag en 

het onderwerp van dit onderzoek. In (sociale) wetenschap is het niet altijd mogelijk om langs harde, objectieve 

criteria te evalueren.  

Het meest ‘objectief’ zijn de word counts/wordles en de top 100: deze geven een frequentie (en verdeling) van 

benoeming van begrippen weer, iets waar ik zelf geen invloed op heb gehad. Wel heb ik hier naar eigen inzicht 

een handmatige selectie en koppeling van begrippen gemaakt, waarmee ik dus heb beïnvloed welke woorden er 

wel en niet in de resultaten naar voren zijn gekomen. Ter illustratie heb ik ook een ongefilterde versie van de ‘top 

100’ (toen nog een top 200) toegevoegd in bijlage 4.  

De handmatige analyses en brains zijn een stuk subjectiever. Vooral bij de laatste heb ik gebruik gemaakt van 

een intuïtieve werkwijze, waarbij de word counts als ‘objectieve’ meetlat functioneerden. Er waren weliswaar vaak 

een redelijk aantal begrippen en clusters die zich naar mijn mening redelijk ‘duidelijk’ manifesteerden, maar ik zie 

het als een gegeven (en heb dat ook ervaren in mijn samenwerking met Peter) dat twee mensen nooit geheel 

dezelfde mindmap maken. Ook in de synthese die geleid heeft tot nieuwe voorbeeldbegrippen heb ik op eigen 

inzicht geïnterpreteerd en aanbevelingen gedaan.  

Toch wil ik wel stellen dat ik van mening ben dat de resultaten een duidelijke waarde hebben. Hoewel niet alles 

100% objectief te wegen is zijn er toch zeker een aantal zaken zichtbaar en ben ik naar mijn mening wel degelijk 

in staat om een aantal zinnige zaken te constateren en te concluderen.  

Voor meer ‘objectieve’ onderbouwing van bepaalde resultaten zou een statistische analyse een goede volgende 

stap zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden of begrippen uit de top 100 op basis van de statistiek in 

bepaalde cellen thuishoren of niet, en ook kan bij verschillen in handmatige analyses gekeken worden of deze wel 

of niet significant zijn. Ik heb hier helaas in het restant van mijn stage geen tijd meer voor, maar dit is wel een stap 

die ik graag nog zou zetten om de validiteit van sommige resultaten te testen. 

‘Weging’ van de cases 

Een belangrijke voetnoot die ik hier nog wil stellen is dat niet alle cases even zwaar hebben ‘gewogen’ in de 

uiteindelijke resultaten. Sommige cases bevatten een groot aantal kwaliteiten (Walcheren bijvoorbeeld 324), en 

andere cases een veel beperkter aantal (Kazerneterrein Ede scoort het laagste met in totaal 67 kwaliteiten).  

Er treedt met name enige ‘bias’ op in de richting van 1 case: Park Randenbroek. De grote groep deelnemers in dit 

proces heeft ruim 600 van de in totaal 2600 kwaliteiten uit de database aangeleverd. Hiermee zijn woorden als 

‘Randenbroek’ en ‘Amersfoort’ vaak opgedoken in word counts en ook in de ongefilterde top 100. Kwaliteiten en 

begrippen die specifiek met dit park samenhangen kunnen hierdoor vrij hoog in de resultaten staan. Het beste 

voorbeeld is het woord ‘park’, dat als 12
e
 scoort in de top 100. Ruim 80% van de keren dat dit woord genoemd 

wordt, komt het voort uit de verzameling kwaliteiten van deze case. Ook ‘beek’ is hier een goed voorbeeld van. 
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Verder zijn ook woorden als sport, recreatie en ontmoeting relatief vaak genoemd in de verzameling begrippen 

vanuit case Randenbroek. Dit is op zich ook weer een interessant gegeven. In het rapport participation matters, 

waar ik aan heb meegeschreven, viel het ons op dat er een verschil is tussen cases waarin alleen mensen van 

beleidsniveau betrokken waren (focus op economische kwaliteiten, minder aantal kwaliteiten) en cases waar 

lokale bewoners en betrokkenen ook input hebben geleverd. Dit valt misschien wel terug te zien in begrippen als 

ontmoeting, recreatie en sport, die vooral in deze case naar voren lijken te komen. Misschien zou het nog een 

interessante vervolgstap zijn om de word counts te splitsen naar groepen gebruikers om te zien welke begrippen 

zich waar manifesteren.   

Onvolledigheid van de database 

Een punt dat ik ook nog even wil aansnijden is dat ik niet van alle cases de volledige informatie tot mijn 

beschikking heb kunnen krijgen. 2600 Kwaliteiten is een behoorlijke database, maar het zou zeker interessant zijn 

om nog data van andere cases toe te voegen voor een nog completer beeld. Er is toch vaak een verschil waar te 

nemen tussen verschillende cases, en het zou interessant zijn om het spectrum aan kwaliteiten te verbreden 

vanuit nog weer andere invalshoeken.   

Ongewenste kwaliteiten in de word count 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk constateerde gebruiken deelnemers de matrix in sommige gevallen ook om op te 

schrijven wat zij juist NIET willen. Zo’n 2,5% van het totale aantal kwaliteiten zou ik als een ‘ongewenste kwaliteit’ 

bestempelen. Dit is een redelijk beperkt aantal, maar kan toch enige invloed op de word count hebben. Zo kwam 

er bijvoorbeeld een keer de kwaliteit ‘top van de markt: geen eerlijke verdeling’ voor. Deze wordt in de word count 

gewoon als ‘eerlijke verdeling’ geteld, waarmee het lijkt alsof deze 9 ipv 8 keer benoemd is (in dit specifieke geval 

heb ik het handmatig aangepast). In sommige gevallen kunnen ongewenste kwaliteiten dus leiden tot een kleine 

verschuiving in de word counts, omdat ze als ‘gewenst’ (net als de andere 97,5% van de kwaliteiten) worden 

beschouwd. 

Bruikbaarheid van de eindproducten 

Bij workshops waarin met de matrix ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt is het gebruikelijk om deelnemers een 

A4’tje te geven met daarop een matrix met voorbeeldbegrippen, dan wel om deze ergens te projecteren of op te 

hangen. Mijn mening is dat de matrix met nieuwe voorbeeldbegrippen een betere weergave biedt van hoe 

kwaliteiten worden benoemd. Er vanuit gaand dat het wenselijk is om een matrix met zo representatief mogelijke 

voorbeeldbegrippen te presenteren, stel ik voor om deze voortaan ter inspiratie aan te bieden aan deelnemers in 

plaats van de oudere versie. Hetzelfde stel ik ook voor de website voor.  

De brains geven een nog breder beeld dan de nieuwe voorbeeldbegrippen en brengen een uitgebreider scala aan 

kwaliteiten en hun onderlinge samenhang met zich mee. Zij kunnen goed gebruikt worden ter inspiratie, maar dit 

zal meer tijd en energie kosten dan het gebruiken van een voorbeeldmatrix. The brain is een interactief 

programma wat vereist dat gebruikers een computer tot hun beschikking hebben om door kwaliteiten heen te 

kunnen ‘bladeren’. Hiermee zal het niet in alle workshops bruikbaar zijn, omdat het een behoorlijke investering 

van tijd en in materiaal vereist.  

Een manier om de resultaten makkelijker en op papier ‘bruikbaar’ te maken zou kunnen zijn om het, net als ik in 

dit document gedaan heb, als mindmaps te presenteren. Hierdoor verliezen de brains naar mijn mening wel iets 

van hun ‘inspirerende werking’. Ook is de link tussen begrippen in Mind Manager veel minder expliciet. Om dit op 

papier te presenteren zouden deelnemers een ‘boekje’ moeten krijgen van 12 A4tjes, wat nog steeds een 

behoorlijk onoverzichtelijk geheel is en waarschijnlijk nog steeds meer tijd zal vragen. 

Voor de website zijn brains ideaal. Eerdere versies zijn reeds bij wijze van proef online gezet en functioneren 

goed. Het geeft mensen die zich meer willen verdiepen in bepaalde (clusters van) kwaliteiten of in de matrix in zijn 

geheel (of bepaalde cellen) de mogelijkheid om hier doorheen te bladeren. Wat mij betreft is dit ook het 

belangrijkste doel waarvoor de brains gebruikt kunnen worden. 

De wordles (en word counts) zijn erg leuk om te illustreren op welke manier gebruikers kwaliteiten benoemen. Ze 

zijn in principe wat makkelijker bruikbaar dan de brains: ze kunnen als afbeelding op de website gezet worden en 

ook vrij makkelijk geprint worden. Over het algemeen zijn ze van wat kleiner formaat dan de brains. Wordles zijn 

op leuke communicatieve wijzen te gebruiken, maar bieden minder diepgang dan de brains. Toch denk ik dat ze 

ook goed als inspiratie bruikbaar zijn, met het bijkomende voordeel dat er veel minder in is gesleuteld en dat ze 

dus meer ‘objectief’ zijn en daardoor minder sturend vanuit mijn onderzoek.  
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De top 100 is eigenlijk meer een tussenstap geweest in het onderzoek dan een beoogd eindproduct. Het is leuk 

om te laten zien welke begrippen zich op wat voor manier laten vangen en wat nou de meest benoemde 

kwaliteiten en woorden zijn. Wat mij betreft is dit echter geen heel belangrijk eindproduct, zeker niet ter inspiratie 

van gebruikers van de matrix. Wellicht kan het ter publicatie wel op de website gezet worden voor wie interesse 

heeft in de resulaten, want die zijn op sommige punten zeker interessant.  

5.2. Mogelijke vervolgstappen 

In bovenstaande discussie heb ik al enkele stappen genoemd voor een mogelijk vervolgonderzoek. Hieronder 

noem ik een aantal mogelijke stappen die interessant zouden kunnen zijn als vervolg op dit dossier: 

 Een statistische analyse om bepaalde resultaten te valideren. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken of 

begrippen uit de top 100 op basis van statistiek in bepaalde cellen thuishoren of dat er bepaalde conclusies 

over de frequentie van benoeming in de handmatige analyse getrokken kunnen worden.  

 Uitbreiding van de database door meer cases toe te voegen. Hiermee wordt het scala aan kwaliteiten 

waarschijnlijk nog breder, en kunnen analyses wellicht nog worden verbeterd. 

 Een vergelijking tussen verschillende typen cases. Interessant zou bijvoorbeeld een onderscheid tussen 

stedelijke en landelijke cases zijn, maar ook een onderscheid tussen verschillende groepen deelnemers kan 

tot interessante resultaten leiden.  

 Onderzoeken hoe kwaliteiten door gebruikers worden geclusterd, wat voor clusters er ontstaan en hoe 

kwaliteiten zich hierover verdelen. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden welke kwaliteiten als motto’s 

terugkomen en welke vaak samen genomen worden. Ook is het wellicht interessant om te onderzoeken 

welke van deze clusters vaak als belangrijk en welke als kwetsbaar worden benoemd 

 Vergelijking met een andere methode om de meerwaarde van de matrix te onderzoeken: het zou mooi zijn 

om eens te kijken naar andere methoden om ruimtelijke kwaliteit te benoemen. Door een vergelijking hiermee 

is het wellicht mogelijk om de ‘meerwaarde’ van de matrix te benoemen: welke kwaliteiten komen naar boven 

die anders verborgen blijven? Welke verschillende waarden worden er in beide methoden benoemd? Ideaal 

zou zijn om met meerdere methoden een vergelijking te maken. Vooral de top 100 zou hierbij belangrijk zijn: 

door van verschillende methode’s een top 100 te maken kan gekeken worden naar overeenkomsten en 

verschillen.  
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Bijlage 1: toelichting op de voorbeeldbegrippen zoals 

deze op de website van werkpartners staat beschreven 

Economische gebruikswaarden 

 Slimme plaatskeuze - De ruimte wordt zo ingedeeld dat bedrijven, winkels en andere voorzieningen op de 

plaats komen waar ze het beste gedijen. 

 Bereikbaarheid - Gebied is goed bereikbaar voor gebruikers, klanten en toeleveraars. 

 Stimulerende effecten - Economische activiteiten passen goed bij de omgeving en stimuleren elkaar over en 

weer. 

 Gecombineerd gebruik - Het is handig als je veel zaken op één plek kunt afhandelen. Gecombineerd 

gebruik levert (tijd)winst op voor gebruikers en bedrijven. 

Economische belevingswaarden 

 Imago / Uitstraling - Imago verkoopt. Een plek met uitstraling valt economisch uit te baten. 

 Aantrekkelijkheid - Mooie plekken zijn schaars en daardoor duur. Ze trekken veel gebruikers aan en betalen 

zichzelf daardoor terug. 

Economische toekomstwaarden 

 Stabiliteit en flexibiliteit - (Nieuwe) gebruikers van de ruimte moeten de kans hebben voort te bouwen op 

bestaande kwaliteiten. Dat verlengt de economische levenscyclus. 

 Agglomeratie - Veel soortgelijke activiteiten in elkaars nabijheid biedt voordelen voor de gebruiker. En ook 

de ondernemers liften mee met elkaars succes. 

 Gebundelde aantrekkelijkheid - Door combinatie van amusement, actie, leren en schoonheid zijn plekken 

duurzaam aantrekkelijk voor consumenten. 

Sociale gebruikswaarden 

 Toegang - Iedereen moet even gemakkelijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen en kwaliteiten die 

de ruimte biedt. 

  Eerlijke verdeling - De kosten en baten van de inrichting van de ruimte worden eerlijk verdeeld. Dit gaat niet 

alleen om geld, maar ook om plezier of hinder of benodigde tijd. 

  Inbreng - De ruimte weerspiegelt dat alle betrokkenen de gelegenheid kregen om een bijdrage te leveren 

aan inrichting, vormgeving en gebruik. 

  Keuzemogelijkheden - De omgeving biedt keuzemogelijkheden voor verschillende sociale groepen en 

leefstijlen. 

Sociale belevingswaarden 

 Gelijkwaardigheid - Pas als mensen de kwaliteitsverschillen en gebruiksmogelijkheden van de ruimte als 

rechtvaardig beleven is er sociale waardering. 

 Verbondenheid - In de beleving van bewoners en gebruikers biedt de plek emotionele en sociale binding. 

Een plek om van te houden en van te genieten. 

 Sociale veiligheid - Mensen voelen zich veilig in de openbare ruimte. Onveiligheid maakt delen ervan 

ontoegankelijk. 

Sociale toekomstwaarden 

 Iedereen aan boord - De ruimte biedt ook mogelijkheden voor randgroepen. Daarmee wordt sociale 

instabiliteit voorkomen. 

 Sociaal draagvlak - Wijken en regio's moeten leefbaar blijven. Er moet voldoende draagvlak blijven voor 

voorzieningen. Een neergaande spiraal van afbraak van vitaliteit en voorzieningen moet worden voorkomen. 
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Ecologische gebruikswaarden 

 Externe veiligheid - Mensen worden zo weinig mogelijk blootgesteld aan risico's. Denk aan gevaarlijke 

stoffen, overstromingen, vlieg- of andere rampen. 

 Schoon milieu - Een schone omgeving is een voorwaarde voor veel gebruiksvormen. Je kunt bijvoorbeeld 

geen drinkwater meer winnen, niet meer wonen en spelen als het milieu vervuild is. 

 Water in balans - De wijze van inrichting en beheer van de ruimte draagt bij aan het voorkomen van 

verdroging en wateroverlast.  

 Ecologische structuur - De inrichting van het gebied versterkt de leefruimte van planten en 

dieren. Onderlinge verbinding van groene ruimten is daarvoor een voorwaarde. 

Ecologische belevingswaarden 

 Rust en ruimte - Het gebied biedt de mogelijkheid ongestoord te genieten van rust en ruimte. 

 Schoonheid der natuur - De natuurlijke schoonheid en zuiverheid van de omgeving dragen bij aan het 

welzijn. 

 Gezonde leefomgeving - Niet alleen het meetbare effect telt. Het gevoel in een gezonde omgeving te zijn is 

net zo belangrijk. 

Ecologische toekomstwaarden 

 Ecologische voorraden - De ruimte is onze provisiekast, met voorraden water, natuur, bodem en 

grondstoffen. Die natuurlijke hulpbronnen moeten we koesteren, ook in dit gebied. 

  Gezonde ecosystemen - Gezonde ecosystemen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de voorraden. 

Ieder gebied levert daaraan een bijdrage. 

Culturele gebruikswaarden 

 Keuzevrijheid - Er moet voor elk wat wils te vinden zijn in de openbare ruimte. Mensen met verschillende 

leefstijlen moeten er zich thuis voelen en 'de ruimte krijgen'. 

 Culturele verscheidenheid - verscheidenheid in culturele vormen en uitingen verrijkt de ruimte en levert 

nieuwe culturele energie. 

Culturele belevingswaarden 

 Eigenheid - Het bijzondere karakter van een plek moet worden behouden en benut. Voortbouwen op de 

bestaande kenmerken van de eigen omgeving. 

 Schoonheid der cultuur - Veel mensen worden door de esthetiek van een plek geraakt en gemotiveerd. 

 Contrastrijke omgeving - Een ruimte zit vol contrasten, bezit schoonheid en eigenheid. Denk aan contrasten 

tussen bebouwde en groene ruimten, tussen agrarische en natuurlijke gebieden, tussen natte en droge 

plekken. 

Culturele toekomstwaarden 

 Erfgoed - Cultureel erfgoed is een onvervangbare kwaliteit: een voorraad informatie. Eenmaal verdwenen 

betekent daarbij: voorgoed verdwenen. 

 Integratie - Nieuwe cultuuruitingen krijgen een plek in de stad en groene ruimte. Zo ontstaan nieuwe 

landschappen en broedplaatsen voor cultuur. 

 Culturele vernieuwing - Ruimte is in beweging. Door integratie van nieuwe elementen ontstaat een 

levendige en uitdagende omgeving. 

  

  

  

 



 

Bijlage 2: clusters van begrippen uit de analyse van de totale matrix 

Cluster Woord Frequentie 

 

hoogste % samen % Kolom Kolom cluster 

 

toegang 30 

 

83,33% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 

 

toegankelijk 27 

 

51,85% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 

 

toegankelijkheid 25 

 

52,00% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 Toegang   

 
82 

 
63,41%   Sociale gebruikswaarde 

 

bereikbaarheid 40 

 

80,00% 
 

Economische gebruikswaarde 
 

 

bereikbaar 14 

 

57,14% 
 

Economische gebruikswaarde 
 Bereikbaarheid   

 
54 

 
74,07%   Economische gebruikswaarde 

 

ontmoeting 13 

 

53,85% 
 

Culturele gebruikswaarde 
 

 

ontmoeten 11 

 

27,27% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 

 

ontmoetingsplaats 9 

 

55,56% 
 

Sociale belevingswaarde 
 Ontmoeting   

 
33 

 
27,27%   Sociale gebruikswaarde 

 

aantrekkelijkheid 34 

 

97,06% 
 

Economische belevingswaarde 
 

 

aantrekkelijke 11 

 

63,64% 
 

Economische belevingswaarde 
 

 

aantrekkelijk 16 

 

68,75% 
 

Economische belevingswaarde 
 Aantrekkelijkheid   

 
61 

 
83,61%   Economische belevingswaarde 

 

recreatie 37 

 

18,92% 
 

Economische gebruikswaarde 
 

 

recreatieve 10 

 

40,00% 
 

Economische gebruikswaarde 
 Recreatie   

 
47 

 
23,40%   Economische gebruikswaarde 

 

contrastrijke~omgeving 19 

 

94,74% 
 

Culturele belevingswaarde 
 

 

contrast 13 

 

61,54% 
 

Culturele belevingswaarde 
 

 

contrasten 8 

 

62,50% 
 

Culturele belevingswaarde 
 Contrast   

 
40 

 
77,50%   Culturele belevingswaarde 

 

diversiteit 31 

 

25,81% 
 

Ecologische toekomstwaarde 
 

 

variatie 9 

 

22,22% 
 

Culturele gebruikswaarde 
 

 

verscheidenheid 8 

 

37,50% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 Diversiteit   

 
48 

 
22,92%   Culturele gebruikswaarde 

 

flexibiliteit 14 

 

92,86% 
 

Economische toekomstwaarde 
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flexibel 13 

 

61,54% 
 

Economische toekomstwaarde 
 Flexibiliteit   

 
27 

 
77,78%   Economische toekomstwaarde 

 

schone 9 

 

33,33% 
 

Ecologische toekomstwaarde 
 

 

schoon 8 

 

37,50% 
 

Sociale belevingswaarde 
 Schone omgeving   

 
17 

 
23,53%   Sociale belevingswaarde 

 

gezonde~leefomgeving 24 

 

91,67% 
 

Ecologische belevingswaarde 
 

 

gezondheid 10 

 

30,00% 
 

Sociale toekomstwaarde 
 Gezondheid   

 
34 

 
67,65%   Ecologische belevingswaarde 

 

groen 78 

 

17,95% 
 

Ecologische toekomstwaarde 
 

 

groene 21 

 

23,81% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 Groen   

 
99 

 
15,15%   Economische belevingswaarde 

 

gecombineerd~gebruik 27 

 

100,00% 
 

Economische gebruikswaarde 
 

 

combinatie 12 

 

25,00% 
 

Economische gebruikswaarde 
 Combinatie   

 

39 
 

76,92%   Economische gebruikswaarde 

 

schoonheid 11 

 

54,55% 
 

Culturele belevingswaarde 
 

 
mooie 11 

 

45,45% 
 

Culturele belevingswaarde 
 Schoonheid   

 

22 
 

50,00%   Culturele belevingswaarde 

 

veiligheid 16 

 

37,50% 
 

Sociale belevingswaarde 
 

 

veilig 13 

 

61,54% 
 

Sociale belevingswaarde 
 

 

sociale~veiligheid 20 

 

95,00% 
 

Sociale belevingswaarde 
 Veiligheid   

 

49 
 

67,35%   Sociale belevingswaarde 

 

duurzaam 13 

 

38,46% 
 

Ecologische belevingswaarde 
 

 

duurzame 12 

 

50,00% 
 

Ecologische toekomstwaarde 
 Duurzaamheid   

 

25 
 

36,00%   Ecologische toekomstwaarde 

 

iedereen 9 

 

22,22% 
 

- 
 

 

voor~iedereen 14 

 

64,29% 
 

Sociale gebruikswaarde 
 Iedereen   

 

23 
 

39,13%   Sociale gebruikswaarde 

 

ecologische~structuur 31 

 

93,55% 
 

Ecologische gebruikswaarde 
 

 

ecologische~hoofdstructuur 13 

 

84,62% 
 

Ecologische gebruikswaarde 
 Ecologische structuur   

 

44 
 

90,91%   Ecologische gebruikswaarde 
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open 21 

 

23,81% 
 

Sociale belevingswaarde 
 

 

openheid 8 

 

25,00% 
 

Sociale belevingswaarde 
 Open   

 

29 
 

24,14%   Sociale belevingswaarde 

 

park 37 

 

18,92% 
 

Ecologische belevingswaarde 
 

 

stadspark 8 

 

25,00% 
 

- 
 Park   

 

45 
 

15,56%   Ecologische belevingswaarde 

 

stedelijke 11 

 

36,36% 
 

Economische gebruikswaarde 
 

 

stedelijk 11 

 

27,27% 
 

Economische toekomstwaarde 
 Stedelijk   

 

22 
 

22,73%   Economische gebruikswaarde 

 

Aantekening bij deze clusters: indien nodig heb ik gezocht of begrippen 1 of 2 keer zijn benoemd om de waarde in de laatste cel te bepalen. Context van woorden is nagezocht, woorden in 

deze clusters betekenen over het algemeen ‘hetzelfde’ (schone omgeving heeft dan ook echt betrekking hierop en niet op schoonheid in de betekenis van mooi).  
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Bijlage 3: nieuwe wordles 

Economische gebruikswaarden 

Economische belevingswaarden 
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Economische toekomstwaarden 

 

Sociale gebruikswaarden 
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Sociale belevingswaarden 

 

Sociale toekomstwaarden 
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Ecologische gebruikswaarden 

 

Ecologische belevingswaarden 
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Ecologische toekomstwaarden 

 

Culturele gebruikswaarden 
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Culturele belevingswaarden 

 

Culturele toekomstwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 4: ongefilterde resultaten van de algehele 

begrippenanalyse 

Woord Frequentie 

en 304 

voor 218 

van 177 

de 170 

in 146 

ruimte 111 

natuur 92 

het 80 

met 79 

groen 78 

rust 67 

gebied 66 

op 57 

stad 56 

erfgoed 53 

een 50 

als 50 

imago 44 

eigenheid 44 

uitstraling 41 

geen 41 

bereikbaarheid 40 

aan 40 

water 39 

meer 38 

recreatie 37 

park 37 

behoud 36 

is 36 

nieuwe 34 

te 34 

aantrekkelijkheid 34 

wonen 33 

door 32 

ecologische~structuur 31 

diversiteit 31 

toegang 30 

keuzevrijheid 29 
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omgeving 29 

sport 28 

om 27 

toegankelijk 27 

sociaal~draagvlak 27 

gecombineerd~gebruik 27 

functies 26 

toegankelijkheid 25 

gebruik 25 

gezonde~leefomgeving 24 

samenhang 23 

gezonde~ecosystemen 23 
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