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1. 

Bij het doornemen van psychologische literatuur stuit men veelvuldig op 

de term "omgeving". 

Een bouwkundige, die deze vakliteratuur raadpleegt in de hoop iets te 

vinden over de invloed van de gebouwde omgeving op het gedrag van mensen, 

zal weldra moeten concluderen, dat er sprake is van een misverstand. 

Hij zal er kennis maken met de pogingen van psychologen om meer te weten 

te komen over de invloed van de sociale omgeving op het gedrag van indi

viduen; hij zal echter vergeefs zoeken naar bruikbare informatie over de 

psychologische gevolgen van de inrichting en vormgeving van de gebouwde 

omgeving. 

De aandacht die er in de leerboeken aan dit laatste onderwerp geschonken 

wordt, gaat doorgaans niet verder dan de vermelding, dat de fysische om

geving een belangrijke invloedsbron van gedrag is. Het psychologisch on

derzoek, dat wordt uitgevoerd in het kader van een stimulus-respons (S-R)

model, richt zich slechts incidenteel op de fysische omgeving. Deze situa

tie doet paradoxaal aan, vooral voor het onderzoek uit de stimulus-respons 

benadering, omdat van deze benadering verwacht mag worden, dat het gedrag 

van het individu bestudeerd zal worden als functie van de fysische sti

mulatie. 

Wohlwill (1966) wijt deze situatie aan de centrale plaats die het begrip 

"versterking" (reinforcement) in het S-R-model heeft gekregen ten koste 

van het begrip "stimulus". Men heeft geleidelijk aan meer belangstelling 

opgevat voor het proces van de verschillende vormen van conditionering 

en voor het effect van allerlei versterkingaschema's zoals het onvoorspel

baar belonen van gedrag, terwijl de belangstelling voor de fysische eigen

schappen van de belonende stimulus of voor de fysische omstandigheden van 

het conditioneringsproces naar de achtergrond is gedrongen. 

Toch kan men de laatste tijd een herwaardering ~an het "stimulus-onderzoek" 

vaststellen, een opleving in de aandacht voor de kwaliteit van de fysi

sche omgeving, welke waarschijnlijk verband houdt met zulke zorgwekkende 

verschijnselen als milieuvervuiling, overbevolking en verkeersproblemen. 

In het bijzonder in de engeistalige literatuur begint zich een onderzoeks-
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gebied af te tekenen dat wordt aangeduid met de naam "Environmental 

Psychology" of "Architectural Psychology". 

Conferenties over omgevingspsychologie, zoals die in Lund en in Surrey 

(1973) tijdschriften over dit specialisme, zoals "Environment and Beha-

vior" en inleidingen en overzichtsartikelen (Proshansky ~ .1970, 

Steffen 1972, Craik 1973 e.a.) geven richting aan deze nieuwe ontwikke

ling. 

Het onderzoeksterrein is echter nog niet scherp afgebakend: de onder

werpen die onder de titel omgevings-psychologie worden opgediend, lopen 

nogal uiteen. Bijvoorbeeld van "cognitive mapping" (het intern repre

senteren van de eigen omgeving) tot "privacy" en de "beleving van de 

gebouwde omgeving", Soms is het van de aangeboden literatuur niet duide

lijk of de fysische omgeving wel het object van studie is, zoals met het 

onderwerp "cognitive mapping" het geval is. Men geeft er blijk van een 

grotere interesse in het proces van informatie-verwerking dan in de aard 

en de eigenschappen van de informatie zelf. 

Naast de uiteenlopendheid van de onderwerpen, die het enthousiasme weer

geeft van een nieuw onderzoeksgebied, is het ontbreken van een algemeen 

aanvaarde theorie en zelfs van een gemeenschappelijk begrippen-apparaat 

een opvallend kenmerk van de "omgevings-psychologie". Deze stand van za

ken is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat het niet alleen psychologen 

zijn die zich met de psychologie van de fysische omgeving willen bezig

houden, maar ook vertegenwoordigers van andere disciplines, zoals socio

logen, geografen, ethologen, ecologen, architecten, stedebouwkundigen en 

planners die allen hun eigen begrippen-apparaat, hun eigen manier van 

werken en hun eigen onderzoekstechnieken inbrengen. Ondanks de verschil

len in herkomst hebben de beoefenaren van het nieuwe vakgebied één vraag

stelling gemeen, namelijk de vraag naar de functies die eigenschappen 

van en ~lementen in de~fysische omgeving voor het gedrag van mensen ver

vullen. 

Aan de termen in deze algemene vraagstelling zal door de verschillende 

beoefenaren een vak-specifieke inhoud gegeven worden. Zo zal een ecoloog 

bijvoorbeeld de term "gedrag" definiëren als een molaire actie welke zich 

in kortere of langere tijd voltrekt, zoals het winkelen met het hele ge

zin of het vakantie houden in een badplaats (Barker & Schoggen 1973). 

Een behavioristische georiënteerde psycholoog zal gedrag eerder inter

preteren als het vertonen van toenaderings- of vermijdingsreacties of 
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als het ondernemen van acties die veranderingen in de eigen omgeving 

tot gevolg hebben (het zgn. operant gedrag). 

Mijn interpretatie van de termen in de vraagstelling komt overeen 

met de laatstgenoemde. De psychologie van de gebouwde omgeving wordt 

in dit proefschrift opgevat als een specialisering van een stimulus

respons-psychologie, zodat de functies, waarover in de bovenvermelde 

vraagstelling gesproken wordt, verwijzen naar de relaties tussen ener

zijds de gebouwde omgeving, opgevat als een verzameling stimuli of 

als een stimuluspatroon en anderzijds de reacties van het individu op 

de gebouwde omgeving. 

De manier waarop stimuli gemanipuleerd en waarop reacties gemeten zul

len worden, is gelijk aan die welke gebruikt wordt voor andere gedrags

analytische problemen. Indien de omgevingspsychologie echter bestaans

recht opeist als deelgebied binnen de stimulus-respons-psychologie, 

dan moet zij herkenbaar zijn aan en onderscheidbaar in ten eerste de klas

se van stimuli welke worden gemanipuleerd en ten tweede aan de klasse 

van reacties welke gemeten worden. Deze twee klassen zijn op dit mo-

ment slechts vaag te omschrijven. De klasse van reacties kan van de 

twee wellicht nog het gemakkelijkst worden ingevuld. De reacties waar

over andere deelgebieden van de psychologie uitspraken doen, zoals 

bijvoorbeeld het geven van een oordeel over een stimulus-situatie, 

het kiezen tussen verschillende stimuli en het prefereren of vermijden 

van een omgeving, kunnen ook in een stimulus-respons georiënteerde 

omgevingspsychologie worden bestudeerd. Met de vaststelling van de klas

se van stimuli is het echter moeilijker gesteld. Hiervoor ontbreekt 

het aan voldoende onderzoeksgegevens. Het is dan ook de eerste taak van 

dit proefschrift om, na de keuze van een type omgeving, te achterhalen 

welke omgevingsaspecten bruikbaar zijn als beschrijving van die omge

ving. 

Het type omgeving, waarop het onderzoek zich zal richten, is de straat. 

De straat is een deel van de gebouwde omgeving waarover veel gesproken 

en geschreven wordt en waarover bovendien een tentoonstelling gehouden is 

(in het Eindhovense Van Abbemuseum in 1972), Dit alles is voldoende aanlei

ding geeft om "de straat" het onderwerp van een proefschrift te maken. 

De eerste onderzoekshandelingen bestaan nu hieruit, dat ten eerste ge

zocht wordt naar de stimulus-aspecten of elementen, welke bruikbaar 

kunnen zijn als beschrijving van "de" straat en ten tweede naar die sti-
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mulus-aspecten die invloed uitoefenen op het gedrag van de gebruiker of 

toeschouwer van de straat. 

Van belang voor de eerste onderzoekshandelingen is het antwoord op de 

vraag op welke manier naar de relatie tussen straataspecten en reacties 

van toeschouwers gezocht moet worden. Men kan dit probleem bijvoorbeeld 

trachten op te lossen door middel van trial-and error. Brunswik (1952) 

betwijfelt de waarde van deze aanpak: "Sinee possible referenae variabZes 

and the possible intereombinations between them reaeh an unmanageabZe 

totaZ, "blind" gathering of faet must seem increasingly hopeleas in psy-

choZogy. Like a prospector digging oiZ, psyehologists beoome in-

ereasingZy reZuctant to treat the field to be expZored as homogeneaus 

or nondesoript. Tentative generalizations, hunohes, and expeetations 

regarding possible singuZarities of behavior furnish a promisir~ basis 

for an imaginative theorizing-before-the fact as the probabZe "fruit-

fuUness" of an approach" 26). Brunswik stelt derhalve voor, eerst 

verwachtingen te formuleren, voordat met het verzamelen van gegevens 

begonnen wordt. In dit stadium van het onderzoek naar straten zijn dit 

verwachtingen over straat-aspecten die een bruikbare beschrijving kunnen 

opleveren van de straat. Binnen het kader van deze methodologie en van 

de stimulus-respons-benadering zijn er voor de omgevings-psychologie 

twee werkwijzen mogelijk. 

De eerste werkwijze betreft een verkenning van de klasse van reacties. 

Getrach.t wordt om meer informatie te verzamelen over die eigenschappen, 

vaardigheden, cognities en emoties van de gebruiker van de omgeving, 

waarvan het vermoeden bestaat dat ze door de gebouwde omgeving beÏnvloed 

worden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het onderzoek van Lee (1968) naar 

"buurtkaarten", die zijn begrippen en methoden ontleent aan de theorie 

van Tolman (1948) over "cognitive maps", voorts de studie over privacy 

(o.a. Sommer 1959, 1966a, 1966b, 1969 enEvans & Howard 1973), terri

torialiteit (o.a. Edney 1974 en Esser 1971) en de vele studies over 

de perceptie van de gebouwde omgeving (o.a. Canter 1974 en KÜller 1973). 

De tweede werkwijze begint met het zoeken naar fysische omgevingsaspec

ten, waarvan de verwachting bestaat, dat ze invloed uitoefenen op een 

of andere vorm van gedrag, bijvoorbeeld op het oordeel over de omgeving. 

Deze werkwijze wordt gevolgd in o.a. de studie over het effect van stads

lawaai (Glass & Singer 1972), crowding (Davis 1971, Desor 1972, Law

rence 1974) en over de strukturele eigenschappen van gevels (Bortz 1972, 
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Krampen 1974), parken en landschappen (Calvin ~al 1972, Kaplau ~al 

1972) buurten (Peterson et al 1970, 1973) en wegen (Winkel et al 1969, 

1970). 

In dit proefschrift is gekozen voor de tweede werkwijze; het onderzoek 

begint met het samenstellen van een lijst die bestaat uit fysische ele

menten en aspecten van de straat. Het probleem is, welke fysische ele

menten en aspecten gekozen moeten worden. Het nagenoeg onbeperkte aantal 

aspecten, dat te onderscheiden is aan een straat, maakt het noodzakelijk 

een keuze te doen. Leidraad bij deze keuze is de overweging geweest, dat 

de beste start wellicht kan worden gemaakt met de opsomming van een reeks 

eenvoudige visuele aspecten om dan in tweede instantie na te gaan of deze 

aspecten de algemeen-subjectieve oordelen, die er over straten bestaan, 

kunnen voorspellen. De eenvoudige visuele aspecten of elementen van een 

straat zijn die objecten en eigenschappen van objecten die iedere gebrui

ker van de straat zou noemen, wanneer hem gevraagd werd de straat in 

fysische termen te beschrijven. Bijvoorbeeld "het aantal bomen", "het 

aantal voetgangers" of "de hoeveelheid straatoppervlak", aspecten die 

eenvoudig observeerbaar en benoembaar zijn. Een lijst, samengesteld uit 

deze soort aspecten, kan het basismateriaal opleveren voor wat Craik 

(1970) een "adequate taxonomy of dimensions" noemt: "The feasibility of 

an environmental psychology rests upon confidence that an adequate 

taxonomy of dimensions, and eventually a system of metrics, can be de

veloped for the ordinary environment" (p. 15). Mehrabian and Russell 

(1974) voegen daar als eis aan toe: "the basic taxonomy must be parsi

monious to provide the kind of conceptual economy that is an inherent 

goal of science and to provide practical solutions to actual design pro

blems" (p. 5). In hoofdstuk 2 wordt een dergelijke beschrijving van de 

straat besproken. Getracht wordt_ilimensi~s te ontdekken in deze beschrij

ving. Deze worden "de fysische dimensies van -de straat" genoemd. Hoofdstuk 

3 zal gaan over de "algemeen-subjectieve" oordelen over straten. Hieronder 

worden die oordelen verstaan die gangbaar zijn in de architectonische 

literatuur en in de onderzoeksverslagen van omgevingspsychologische 

research. Er zal gepoogd worden om het aantal oordelen te beperken 

tot enkele elementaire. In hoofdstuk 4 zal aan de hand van de corre

laties tussen de fysische straatdimensies en de algemeen-subjectieve 

oordeelsdimensies getracht worden een antwoord te vinden op de vraag 
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of er significante relaties bestaan tussen de straat en het oordeel 

over de straat. Hoofdstuk 5 bevat de aanzet tot een theorie over de 

gevonden relaties, waarvan in de volgende hoofstukken enkele elemen

ten getoetst zullen worden. De samenvatting (in het Engels) tenslotte, 

is te vinden in hoofdstuk 10. 
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2. VAN STRATEN IN 

Een moeilijkheid bij het relateren van straataspecten aan subjectieve 

reacties is het ontbreken van een bruikbare methode voor de beschrij

ving van de straat, die bovendien in kringen van bouwkundigen algemeen 

geaccepteerd wordt. Aangezien vooraf niet vaststaat welke aspecten bruik

baar zijn, zal er een methode moeten worden ontwikkeld om deze aspecten 

te vinden. 

De strategie die bij gebrek aan een betere methode wellicht het beste 

gevolgd kan worden, ishetbeginnen met het verzamelen van enkele vi

suele aspecten die gemakkelijk observeerbaar en benoembaar zijn. Om 

tot een getalsmatige beschrijving te kunnen komen, is het tevens nodig, 

dat deze aspecten kwantificeerbaar n, bijvoorbeeld in termen van 

aantal of afmetingen. Een aspect als "het aantal bomen in de straat" 

is een goed voorbeeld om aan te geven uit wat voor aspecten een fysi

sche beschrijving van de straat kan bestaan. Het voldoet precies aan 

de criteria die zijn gesteld: een boom is een zichtbaar object, ge

makkelijk als zodanig benoembaar en het aantal bomen in een straat 

is op een eenvoudige wijze door telling vast te stellen. 

Een geschikte methode voor het verzamelen van observeer-

bare en benoembare fysische aspecten en elementen van een straat is 

een groot aantal personen dergelijke aspecten te laten opsommen. Men 

geeft hen de instructie een nader te bepalen verzameling straten te 

beschrijven in termen die een strikt fysisch, materiëel of objectief 

karakter hebben en men zoekt in deze beschrijvingen de aspecten die 

gemeenschappelijk zijn. Deze methode is echter nogal bewerkelijk. Het 

stimulus-materiaal moet worden afgebeeld, zoals met behulp van een foto, 

een dia of een tekening, omdat een beschrijving ter plaatse met een 

groot aantal mensen moeilijk is. Daar komt nog bij, dat de hoeveelheid 

werk voor degenen die de beschrijvingen moeten geven zeer groot is. 

Een alternatief is zelf een beschrijving te bedenken. Zo'n 

kan bestaan uit een lijst met aspecten (in het vervolg aangeduid met 

"variabelen") waarop, volgens de onderzoeker, straten duidelijk van 

elkaar verschillen, zoals "het aantal woningen", "de hoeveelheid etala-

of "het aantal voetgangers". Met deze lijst kan door een enkele 
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persoon een groot aantal straten worden bezocht en beschreven. De 

volgende stap in het beschrijven kan dan hieruit bestaan, dat de 

grote lijn in de lijst met variabelen zichtbaar gemaakt wordt door 

de beschrijvingen van overbodige, redundante informatie te ont

doen. Een beschrijving die hanteerbaar is, zal een beperkt aantal 

dimensies moeten bevatten welke onderling onafhankelijk zijn. Een 

dimensionale oplossing wordt mogelijk gemaakt door een bewerkinga

techniek als de factor-analyse (Harman 1967), waarmee de beschrij

ving van de straat ingekort kan worden. Deze benadering lijkt mij 

onder de gegeven omstandigheden de beste keuze. 

In paragraaf 2.1 zal de werkwijze, welke gekozen werd om het 

beschrijvingsprobleem op te lossen, uitgebreid aan de orde komen. 

Een mogelijke zwakte van de gekozen benadering is echter het particu

liere karakter van de beschrijving. Slechts één persoon heeft uitge

maakt welke variabelen in aanmerking komen, terwijl hij bovendien de 

beschrijvingen zelf heeft uitgevoerd. Het is dan ook denkbaar, dat er 

bruikbare variabelen over het hoofd worden gezien en dat de nauwkeurig

heid van de beschrijving te wensen overlaat. 

Over de eventuele onvolledigheid van de lijst met variabelen kan worden 

opgemerkt, dat het niet de bedoeling is om een taxonomie van de straat 

te ontwikkelen die direct na het verschijnen van dit proefschrift alge

mene g~ldigheid kan pretenderen, maar wel om het begin te vinden van 

de draad die kan leiden tot zo'n fysische taxonomie. Het uitgangspunt 

van dit onderzoek is, dat er uiterlijke, fysische aspecten zijn in de 

straat die het oordeel over een straat beinvloeden. Zijn er inderdaad 

verbanden te constateren tussen fysische straat-aspecten en het oor

deel over straten, dan kan dit resultaat worden opgevat als steun aan 

dit uitgangspunt en als rechtvaardiging voor de keuze van fysische as

pecten. 

Het risico van mislukkingen kan zo klein mogelijk worden gehouden door 

het gebruik van een lijst die gevariëerd en uitgebreid is. 

De meest voor-de-hand liggende manier om de nauwkeurigheid van de di

mensionale beschrijving te bepalen is het herhalen van de meting. Dit 

kan men doen door zelf alle beschreven straten opnieuw te bezoeken 

en er de lijst met variabelen voor de tweede maal in te vullen, maar 
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het is misschien beter om de taak uit te besteden aan iemand die de 

uitslag van de eerste beschrijving niet kent. De correlatie tussen 

de verzamelde gegevens uit de twee beschrijvingen is dan een goede 

index voor de nauwkeurigheid van de eerste beschrijving. De omvang 

van de beschrijvingstaak en de voorwaarde, dat de herhaalde beschrij

ving evenals de oorspronkelijke ter plaatse moet geschieden, maken 

deze activiteit echter minder aantrekkelijk. Dit kan de nauwkeurigheid van 

de herhaalde meting weer nadelig beÏnvloeden. Welke methode men ook 

kiest, het zal bijzonder veel inspanning en tijd vergen om de nauw

keurigheid van de beschrijvingen te bepalen op een manier zoals die 

in de psychologie gebruikelijk is. Omdat het hier gaat om een eerste, 

voorzichtige poging de straat te beschrijven in termen van eenvoudige 

waarneembare stimulus-aspecten, staat de hoeveelheid tijd en energie 

die in het bepalen van de nauwkeurigheid geÏnvesteerd moet worden 

wellicht in een ongunstige verhouding tot de voorlopigheid van de 

beschrijving. De nauwkeurigheid van de straat-beschrijving kan echter op 

eeneenvoudige,maar minder zekerheid biedende manier gecontroleerd 

worden door de meting na afloop te corrigeren en aan te vullen met 

gegevens die men gemakkelijk met behulp van een foto van de straat 

kan verzamelen. Op deze manier zullen de beschrijvingen van de stra-

ten worden gezuiverd van onnauwkeurigheden die direct in het oog 

springen. 

Om toch enige beschrijvingsgegevens te verkrijgen, waarmee de dimen

sionale beschrijving vergeleken kan worden, zal dezelfde verzameling 

straten worden beschreven met behulp van een andere methode. De me

thode die hier gebruikt zal worden, is ontleend aan informatie

theorie, in het bijzonder aan de informatie-esthetica (Gunzenhäuser 

1962, Bortz 1972). Een stimulus of stimulus-patroon kan als een 

"bericht" worden opgevat, dat in kwantiteiten is uit te drukken. Aan 

de toepassing van de methode die door deze theorie wordt aangeboden, 

ligt de veronderstelling ten grondslag, dat er elementen zijn in de 

stimulus die te onderscheiden De relatieve frequentie en de po-

sitie van deze elementen in de stimulus moeten kunnen worden aangegeven. 

Ter bepaling van de "syntaxis" van de stimulus is een afbeelding van 

die stimulu& nodig, b.v. een kleurenfoto, waarop men met behulp van 
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een lijst met de elementen en met behulp van een raster de waarschijn

lijkheid van de elementen en de overgangswaarschijnlijkheid van paren 

elementen kan schatten. 

Deze methode wordt in dit onderzoek inzoverre gebruikt, dat daarmee 

vergelijkingsmateriaal verkregen wordt voor de dimensionale oplossing. 

De vergelijking geschiedt door de straatbeschrijvingen in de vorm van 

de frequenties waarmee de elementen in een straat voorkomen te corre

leren met de dimensionale beschrijving van de straten. 

Naast het gebruik van frequenties van de "straatbeeld-elementen" voor 

de vergelijking met de dimensionale beschrijving, kunnen de element

frequenties ook gebruikt worden om een "informatiewaarde" van het 

straatbeeld te bepalen. Wanneer een straatbeeld overwegend gevuld 

wordt door één element, b.v. het grondvlak, dan heeft dit beeld voor 

de toeschouwer een geringere informatieve inhoud dan een straatbeeld 

waarvan twee of meer elementen een evenredig gedeelte in beslag nemen. 

Hoe meer elementen en hoe evenrediger het deel, dat de elementen van 

het beeld vullen, des te informatierijker is het straatbeeld. Een 

maat, waarmee op basis van de berekende frequenties van de straat

beeld-elementen de informatiewaarde van dat beeld gekarakteriseerd 

kan worden, is de formule: 

H =- E p •. log2p .. , 
1J 1J 

waar p •. de relatieve frequentie (proportie) is van element i in 
1J 

straatbeeld j. De H-waarde van het straatbeeld zal, evenals de fysi-

sche dimensies van de straat, gebruikt worden om na te gaan of de 

subjectieve oordelen over een straat ermee verband houden. 

2.1. ~~~-~i~~~~b~~~!~-g~~~hE!iY!~~-Y~~-~!E~!~~ 

Het doel van het eerste onderzoeksgedeëlte is een beperkt aantal, 

onderling onafhankelijke straatdimensies te verkrijgen, Deze dimen

sies moeten ten eerste gekarakteriseerd kunnen worden als fysisch, 

in de zin van object-beschrijvend, en ten tweede als bruikbaar bij 

de voorspelling van het subjectieve oordeel over een straat. Daartoe 

dient er een lijst met variabelen te worden opgesteld en is er een 

verzameling straten nodig welke met behulp van het instrument kan 

worden beschreven. Vervolgens zullen de beschrijvingen moeten wor-
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den teruggebracht tot enkele onafhankelijke dimensies. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de factor-analyse (Harman 1967). De be

langrijkste taak van de factor-analyse is de herleiding van een grote 

groep variabelen tot een klein(er) aantal categorieën of dimensies. 

Een reductie van het aanvankelijke aantal variabelen tot een gering

er aantal dimensies kan plaats hebben, wanneer de variabelen onder

ling gecorreleerd zijn. Het resultaat van de reductie is bevredigend, 

wanneer de essentiële informatie van het oorspronkelijke materiaal 

in de verkregen oplossing bewaard blijft, hetgeen wordt uitgedrukt 

in het percentage van de variantie, dat de oplossing verklaart van 

de oorspronkelijke verzameling gegevens. 

2.1.1. !~~EE~~~~!-~~-~Ei~~!~~~~!~Ei~~! 

Alle aspecten en elementen van een straat die voor de onderzoeker ge

makkelijk observeerbaar en benoembaar zijn , werden opgenomen in een 

lijst met schalen. Deze straataspecten hebben verder als kenmerk, dat 

ze eenvoudig, zonder ingewikkelde hulpmiddelen geteld of kwantitatief 

geschat konden worden, zoals b.v. het geval is met de hoogte van de 

bebouwing, de lengte van de straat en de mate van kleurverscheiden

heid in de straat. De lijst bevat in totaal 6! schalen (zie bijlage 

IA). Voor het ene deel bestaat deze st uit schalen met 3, 4 of 5 

intervallen, waarop een schatting kan worden weergegeven van de mate 

of van de hoeveelheid van een bepaald straat-aspect; voor het andere 

deel bestaat hij uit schalen waarop bij benadering de exacte hoeveel

heid of de exacte lengte en breedte kan worden aangegeven, zoals de 

breedte van de rijbaan, uitgedrukt in meters. Aan de hand van deze 

lijst moest een steekproef van straten worden beschreven. 

Omwille van de beperkte tijd en mankracht voor het onderzoek, werd 

het trekken van een steekproef beperkt tot straten uit 5 grote of 

middelgrote steden in Nederland. Deze steden waren: Amsterdam, 

Den Haag, Eindhoven, Den Bosch en Delft. Uit deze gemeenten werd 

een willekeurige keuze van straten gemaakt door blind te prikken 

in de plattegronden van deze gemeenten. Het aantal "geprikte" straten 

bedroeg 108 (zie bijlage 2). 
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2.1.2. ~!2~~g~!~ 

Voor zover dat mogelijk of doenlijk was, geschiedde de meting in de 

straat zelf. Vanuit een vaste standplaats werden de elementen en as

pecten van elke straat gemeten en geteld aan de hand van de lijst 

met 61 schalen. Aanvullingen en correcties waren mogelijk door achter

af een controle uit te voeren met behulp van een Polaroid-kleuren

foto. Deze foto werd genomen vanuit dezelfde vaste standplaats als 

van de meting, namelijk op het midden van de straat aan een van de 

uiteinden van de lengte-as van de straat. De omstandigheden, waar

onder de foto's zijn gemaakt, werden zoveel mogelijk gelijk gehouden, 

door: 

a) alle straten alleen 's middags te bezoeken, 

b) alleen te meten onder gelijke weersomstandigheden, t.w. wanneer de 

zon half verscholen ging achter het wélkendek en 

c) onder gelijke seizoensomstandigheden, n.l. in het begin van de len

te (van 1972). 

Een gedeelte (15 stuks) van de verzamelde kleurenfoto's werd gebruikt 

in het onderzoek naar de beoordeling van straten (zie 4), alle foto's 

werden gebruikt voor de beschrijving van straten met element-frequen

ties (zie 2.2), en voor de controle op de nauwkeurigheid van de meting. 

Na de volledige meting van de 108 straten op alle 61 schalen werden de 

waarden per schaal gestandaardiseerd en konden de correlatie-coëffi

cienten tussen de variabelen berekend worden. Op de verkregen correla

tie-matrix, met enen in de diagonaal, werd een hoofdassen-analyse 

uitgevoerd. Verschillende oplossingen, variërend in het aantal dimen

sies, werden na een varimax-rotatie vergeleken op hun interpreteerbaar

beid. Gekozen werd voor die oplossing waarvan de geroteerde dimensies 

het beste te interpreteren waren. Op basis van deze oplossing werden de 

dimensie-scores berekend van de 108 straten op de fysische dimensies 

door middel van de regressiemethode I). 

l) De data-verwerkingsprogramma's die voor de genomen stappen gebruikt 

werden, staan beschreven in de bulletins A 313, A 199 en A 0206-1521 

van het rekenbureau van de afdeling W & Mw, THE. 
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De score van een straat op een fysische dimensie kan worden bepaald 

door berekening van de gestandaardiseerde som van de kruisprodukten 

van de regressie-gewichten, behorende bij deze dimensie, met de ge

standaardiseerde scores op de 61 schalen. 

2.1.4. Resultaten 

I) 

----------
Het resultaat van de hoofdassen-analyse is een groep van 15 dimensies 

met een eigenwaarde groter dan I, die tezamen 78% van de totale varian

tie verklaren. Slechts de eerste zeven hoofdassen leveren een resul

taat op dat na rotatie interpreteerbaar is. Andere oplossingen met meer 

dimensies zijn minder goed te interpreteren. 

De zeven dimensies verklaren 59% van de totale variantie. 

De varimax-rotatie geeft een resultaat te zien, dat in zijn geheel ~n 

bijlage Ib en gedeeltelijk in tabel. 1 staat afgedrukt. De ladingen in 

deze tabel zijn gerangschikt naar grootte. Alleen die variabelen wor

den er vermeld die een lading groter dan .56 hebben op tenminste één 

van de dimensies!). Dit om de tabel niet nodeloos lang te maken. 

De dimensies kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: 

I Parkeerdrukte, afwezigheid van struiken en aaneengeslotenheid 

van de bebouwing; 

II Woningdichtheid, hoogte van de bebouwing; 

III Boomdichtheid, boomgrootte, regelmaat in de groenvoorzieningen; 

IV Aanwezigheid en breedte van de beplante middenberm; 

V Onregelmatigheid van de bebouwing, voetgangersverkeer; 

VI Breedte van het trottoir en 

VII Aanwezigheid en grootte van de voortuinen. 

De meeste dimensies zijn samengesteld uit verschillende aspecten. 

In het vervolg van het onderzoeksverslag zal echter gebruik worden 

gemaakt van enkelvoudige titels, die gemakkelijk hanteerbaar zijn: 

dimensie I wordt aangeduid met de naam 11Eenheid", 2) 

De punt voor het getal 56 is het angelsaksische decimaalteken. 

2) . 
Deze curs~ef gedrukte termen worden in het vervolg als namen voor de 

dimensies gebruikt. 
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Tabel 1 Ládingen (x JOO) van de belangrijkste variabelen op fysische straatdimensies. 

Aantal geparkeerde auto 1 s 

aantal struiken links 

bebot.tWing: straat 

aaneengeslotenheid 

aantal struiken rechts 

aantal vertikale vlakken 

aantal woningen links 

aantal woningen rechts 

hoogte rechts 

hoogte links 

aantal bomen links 

aantal bomen rechts 

hoogte bomen links 

hoogte bomen rechts 

regelmaat van beplanting 

regelmaat hoogte planten 

overheersing steen 

aantal graden bovenhoek 

aantal groepen beplanting 

breedte middenberm 

bomen in 't midden 

hoogte middenbomen 

grasveld in 't midden 

struiken in 't midden 

onregelmatigheid in de 
breedte van de huizen 
kleurschakering 

aantal voetgangers 

c 

J 
III 

71 -04 22 

29 

06 

03 

12 

10 

-67 21 

67 -02 -19 

63 18 10 

-61 

57 

-os 
-06 

JO 

13 

-07 

-07 

-14 

06 

16 

23 

22 

-31 

-33 

-08 

04 

06 

-12 

-19 

20 28 -10 

08 -32 09 

83 -11 09 

78 -10 10 

70 -18 -03 

66 -23 -02 

1s n -os 
22 

02 

10 

24 

26 

75 -os 
74 -13 

74 -18 

74 

71 

JO 

16 

!I; -63 -18 

01 62 08 

38 58 17 

26 OI 

31 -os 
23 -03 

07 10 

44 07 

81 

77 

74 

73 

62 

OB -11 -01 -05 

-os -22 10 -zo 
-22 -03 -34 -06 

geverfd steen 04 -JO -06 -19 

leeftijd bebouwing -42 -OS 10 -04 

aantal overstekers 04 09 -52 -02 

etalages en reclames -02 -03 -50 -0 I 

onregelmatigheid in de 04 -25 -û4 -26 
struktuur van de bebouwing 

breedte trottoir rechts 

bre-edte- trottoir links 

breedte: hoogte 

aantal voortuinen links 

aantal voortuinen rechts 

grootte voortuinen links 

grootte voortuinen rechts 

% verklaarde variantie 

van alle 61 va:dab&len 

JO ii -14 02 

13 OI -09 -18 

11 -32 21 -14 

-36 -19 

-32 -09 

-43 -19 

-35 -i 0 

22 

21 

25 

16 

11 

05 

13 

02 

10 

06 -12 

-26 os 
02 

32 

19 -32 31 

13 os -16 

-31 JO 37 

10 -20 40 

-13 -09 00 

-12 -i i -02 

08 -05 -13 

il -06 08 

OS, -OI -10 

00 04 

09 -02 

06 -03 

-10 12 

-13 i i 

06 

00 

14 

09 

08 

-Dl -06 -20 

-39 35 -01 

-29 11 33 

-24 00 -03 

-19 03 OI 

-16 00 08 

-20 10 -18 

-17 06 -14 

79 -06 -14 

74 12 

74 22 

15 

04 

72 -25 -08 

68 -31 -14 

6 i 27 04 

59 08 -02 

58 -03 -04 

13 79 

03 63 

-10 63 

-07 -02 

-21 06 

-01 -OI 

-18 03 

11 

05 

05 

05 

71 

71 

67 

61 

Communal i te i t 

.58 

. 76 

• 73 

.50 

• 74 

.65 

.74 

.66 

.56 

.52 

.64 

.63 

.59 

.61 

,70 

,68 

.55 

.77 

.83 

• 78 

• 73 

.63 

.64 

.68 

.67 

.69 

,76 

.64 

• 78 

• 73 

.61 

.48 

.69 

.46 

.59 

.73 

• 73 

• 74 

.57 
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dimensie II met "Hoogte 11
, 

dimensie lil met "Bomen", 

dimensie IV met "Middenberm", 

dimensie V met "Afwisseling", 

dimensie VI met 11Breedte 11 en 

dimensie VII met ttvoortuinen". 

De scores die de 108 straten op de 7 dimensies hebben, staan vermeld 

in bijlage 2. 

Een paar empirische verbanden binnen de fysische straatdimensies zijn 

het vermelden waard, zoals de positieve relatie tussen de aaneengeslo

tenheid van de bebouwing en het aantal geparkeerde auto's. Een ander 

interessant verband is dat tussen de onregelmatige struktuur van de 

bebouwing en het aantal voetgangers. In een straat waar de bebouwing in 

struktuur en kleur afwisselender is,. lopen blijkbaar meer voetgangers. 

De relaties tussen woning-dichtheid en de hoogte van de bebouwing zegt 

iets over de manier waarop de omgeving wordt ingericht. Wanneer men 

veel bomen wil aanplanten op een beperkt gebied, brengt men orde aan 

door ze in rijen of rechthoeken te plaatsen. 

2.2. ~~~~~EiiYi~~-Y~~-~!E~!~~-i~-~~-Y~E~-Y~~-!E~g~~~!i~~-Y~~-~!E~~!2~~!2: 

~1~~~~!~~-~~-i~-~~-Y~E~-Y~~-~~~-i~É~E~~!i~~~~E2~~ 

De beschrijving van straten met behulp van straatbeeld-elementen heeft 

tot doel om de "informatiewaarde" van een straat te kunnen bepalen en 

om vergelijkingsmateriaal te verschaffen voor de dimensionale beschrij

ving. De methode bestaat hieruit, dat de frequenties van een vast aan

tal aspecten (de straatbeeld-elementen) op een twee-dimensionale af

beelding, de kleurenfoto van de straat, berekend wordt. Om de frequen

tie vast te kunnen stellen is een raster vereist, dat het beeld in een 

bepaald aantal cellen verdeelt. 

De kleurenfoto 1 s van de 108 straten werden als beeldmateriaal gebruikt. 

Er werd een lijst metstraatbeeld-elementen opgesteld om elke plek in 

het straatbeeld te kunnen benoemen (zie tabel 2). 

Evenals bij de dimensionale beschrijving werd ook hier gestreefd naar 

gemakkelijk pbserveerbare en benoembare elementen, doch de elementen 
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die in de lijst werden opgenomen verschillen qua inhoud van de straat

aspecten die in paragraaf 2.1 aan de orde kwamen. In de dimensionale 

beschrijving werden aspecten geteld en gemeten zoals het aantal woningen, 

het aantal bomen of de hoogte van de bebouwing, terwijl in de "fre

quentie"-beschrijving het vóórkomen van elementen zoals een ingang, een 

raam, een muur, het groen e.d. geteld wordt. 

Vervolgens werd er op transparant papier een raster getekend ter grootte 

van een Polaroid-foto, dat in 19 x 15 cellen van 1/4 cm2 werd onderver

deeld. Het beeld was aldus opgebouwd uit 285 cellen. Dit aantal was het 

gunstigste compromis tussen de soms moeilijk verenigbare criteria van 

de uitvoerigheid en de uitvoerbaarheid. Het aantal werd groot genoeg ge

acht om de verschillen tussen straatbeelden voldoende te kunnen weer

spiegelen. 

Tabel 2: Gemiddelde proportie (m) van de elementen en de standaardafwij

kingen (sd) over 108 straatbeelden. 

Straatbeeldelement m sd correlatie met H 

1. ingang, deur, poort 0,01 0,02 • 15 

2. raam, venster, etalage 0,04 0,05 .33** 

3, gevelwand, kale muur 0,17 0, 12 .2s** 

4. balkon, gallerij 0,01 0,02 -.30 
5. dak, dakrand, dakbedekking 0,02 0,02 .25** 

6. groen, bomen, struik, heg, gras 0,12 0' 12 -.14 

7. kaal grondvlak, wegdek, trottoir 0,30 0' 11 -.62** 

8. water, gracht, sloot 0,02 0,06 .34** 

9. brug, hek, schutting, afrastering 0,01 0,04 .44** 

10. versiering, reklame, beelden, borden 0,02 0,03 .4o** 

11. lucht 0,23 0,12 -.43** 

12. voetgangers 0,01 0,03 ,37** 

13. auto's 0,03 0,03 .34** 

n = 108 r.05 .19* 

r.OI .25** 
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2.2.2. Procedure 

Het raster werd op de foto gelegd en elke cel werd met een van de ele

menten beschreven. De cel werd aan het dominante element toegewezen, 

dat is het element dat het grootste gedeelte van het celoppervlak in 

beslag nam. Meervoudige toewijzing, zoals twee elementen aan één cel, 

was niet mogelijk. 

Door optelling van het aantal cellen, dat aan de verschillende elemen

ten was toegewezen, werden de frequenties van de elementen verkregen. 

Deze werden per straatbeeld omgezet in proporties. 

De gemiddelde proportie en de spreiding van de proporties van een 

straatbeeld-element worden vermeld in tabel 2. Uit deze tabel blijkt, 

dat 4 elementen tezamen gemiddeld 82% van het straatbeeld vullen. Deze 

zijn: kaal grondvlak, lucht, gevelwand en groen. 

De gemiddelde informatiewaarde van de 108 straten bedraagt 2,31 bit. 

Figuur I geeft de van de op tienden afgeronde H-waarden aan. 

Figuur 1: Staafdiagram van de frequentieverdeling vanH-waarden van 

straatbeelden. 
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Deze verdeling lijkt een normaal-verdeling te benaderen, hetgeen echter 

niet behóeft te betekenen, dat de informatie van Nederlandse straten 

normaal verdeeld is. Het is immers niet zeker dat de verzameling van 

108 straten een representatieve steekproef vormt van "de Nederlandse 

straat". 
De correlaties van de parameter H met de verschillende elementen staan 

eveneens weergegeven in tabel 2. Zij kunnen iets zeggen over de grootte 

van de relatieve bijdrage aan H. Het blijkt, dat vooral wanneer het 

straatbeeld grote proporties kaal grondvlak en lucht bezit, de infor

matiewaarde van dit beeld geringer is. 

De H-en p .. -waarden van elke straat staan vermeld in bijlage 2. 
l.J 

2.3. Q~~E~~~~~~~!~~-!~~~~~-~~-~i~~~~i~~~!~-~~~~~Eii~i~g-~g_~~-~!~~~~!: 
2~~~!!E!:i vi!!g 

De dimensionale beschrijving en de element-beschrijving hebben het

zelfde doel, namelijk een verzameling fysische gegevens over straten 

te verschaffen, waarin vooral de eenvoudige en visuele aspecten of 

elementen vertegenwoordigd zijn. Hoewel de methoden van beschrijven 

verschillend zijn, biedt het voorhanden zijn van beide groepen gege

vens de mogelijkheid tot vergelijking. In het voorgaande is reeds op 

de moeilijkheid gewezen om de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van 

de dimensionale oplossing te kunnen vaststellen. Voor zover dat mo

gelijk was, is de nauwkeurigheid van de beschrijving gecontroleerd 

aan de hand van een foto van de straat. Het is weliswaar niet moge

lijk om met de element-beschrijving de nauwkeurigheid van de dimen

sionale beschrijving te schatten, maar de graad van overeenkomst tus

sen deze twee kan toch een aanwijzing zijn voor de waarde die men mag 

hechten aan de dimensionale beschrijving. Wanneer de gemeenschappelijk

heid van de beide beschrijvingen gering is, dan is er aanleiding zich 

ernstig af te vragen hoe het kan, dat twee methoden die hetzelfde be

ogen, zulke van elkaar afwijkende resultaten te zien geven. Is de over

eenkomst daarentegen groot, dan is er reden tot optimisme over de 

zinnigheid van de metingen. 

De vergelijking wordt uitgevoerd met behulp van de correlaties tussen 

de element-frequenties van de straat en de scores van deze straat op 
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de zeven fysische dimensies. De correlaties tussen de 13 elementen en 

de 7 dimensies staan weergegeven in tabel 3. Uit deze tabel blijkt, 

dat alle elementeneensignificante correlatie vertonen met één of 

meer dimensies, zodat gesteld kan worden, dat de straat-aspecten (in 

de vorm van dimensies) en elementeninhet straatbeeld tot op zekere 

hoogte onderling verwisselbaar zijn. Het aantal significante corre

laties vestigt de indruk, dat de twee verschillende beschrijvingsme

tboden een gelijksoortig resultaat opleveren. Zo is er een relatie 

tussen de dimensie Eenheid (aaneengeslotenheid en parkeerdrukte) en 

een groter aantal cellen van het straatbeeld, dat gevuld is met het 

element auto en een kleiner aantal met het element lucht. De dimensie 

Hoogte correleert positiéf met het element balkon en de dimensie 

Bomen met de elementen groen en water en negatief met de elementen 

gevelwand en raam. 

De dimensie MiddenbePm wordt niet in een element; dit 

was blijkbaar bij de samenstelling st met elementen over 

het hoofd De dimensie Afwisseling (onregelmatigheid, voet

gangersverkeer) blijkt positief te correleren met de elementen ver

siering en voetgangers en negatief met kaal grondvlak. Ook de corre

laties tussen de laatste twee dimensies en de verschillende elementen 

bevestigen het beeld dat met de twee beschrijvingsmetboden gelijk

soortige dingen gemeten zijn. 

Wanneer de relatie tussen de informatiewaarde en de zeven dimensies 

bekeken wordt, blijkt dat een straat waarvan de bebouwing meer aaneen

geslotenen/of onregelmatiger is en waarin meer auto's geparkeerd staan 

en/of meer voetgangers lopen, een hogere informatiewaarde bezit dan een 

straat die deze fysische aspecten mist. 

Tabel 3 overziende, kan ter afsluiting van dit hoofdstuk worden opge-

merkt, dat de straat-dimensies met vertrouwen gebruikt kunnen 

worden als stimulus-beschrijving in het onderzoek naar de relatie tus

sen straat en oordeel. 
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3: Correlaties tussen fysische dimensies, straatheelelementen 

en informatiewaarde n"' 108 r,05 .19* 

r.OJ "' .25** 

Element 
00 e c:: c:: ..... Q) 

Q) ..... c:: 

"' .g Q) <ll ..... 
..... Q) (!) '"' ;:l 

Q) '"' c:: Q) "' "' '"' "§ bO 

~ "' .... Q) "' 0 "' :1: Q) 0 
Q) 0 ..... ""' I-! 0 

"" :x: ~ ~ < ""' :> 

I II III IV V VII 

1. ingang .04 ,-.17 -.09 .11 -.06 

2. raam .21* -.12 -.st** -.06 .12 -.13 -.11 

3. gevelwand .za** -.24* -.59** -.05 .24* -.za** -.09 

4. balkon -.19* .72** -.18 -.12 -.13 -.06 -.03 

5. dak .26** -.23* .08 .05 .09 -.17 .26** 

6. groen -.16 .11 .67** .IS -.08 -.IZ .08 

7. grondvlak -.31** -.07 -.23* -.03 -.s?** .24* .z4* 

8. water .32** .07 .5o** -.03 .z7** -.17 -.zi* 

9. brug .zs** .zo* .22* -.03 .19* -.17 -.13 

10. versiering .00 -.08 -.36** -.05 .61** .05 -.04 

11. lucht -.34** .11 .27** .OI -.za** .36** -.02 

12. voetgangers .14 .04 -.24* -.06 .44** .29** .08 

13. auto's .45** -.11 -.01 .12 .12 .02 .08 

H-aarde .sa** .os .OI -.09 .sz** -.16 .06 
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3. 

In hoofdstuk I is uiteengezet, dat ik met betrekking tot het doen van 

omgevingspsychologisch onderzoek gekozen heb voor een stimulus-respons

benadering. Deze houdt in, dat er gezocht wordt naar relaties tussen 

enerzijds de gebouwde omgeving, opgevat als een verzameling stimuli of 

als een stimuluspatroon en anderzijds de reacties van het individu op 

die omgeving. 

Een aanloop hiertoe is gemaakt in het vorige hoofdstuk, waar een onder

deel van de gebouwde omgeving, de straat, beschreven wordt als een ver

zameling van onderling onafhankelijke stimulus-dimensies. Dit hoofd

stuk zal gaan over de tweede term in de relaties die ik wil opsporen, 

namelijk de reacties van het individu welke verband houden met de ge

bouwde omgeving. 

Hier doet zich echter een moeilijkheid voor. Ondanks de subjectieve 

zekerheid, dat de gebouwde omgeving betekenis heeft voor het menselijk 

handelen, is men niet in staat aan te geven voor welke hande-

lingen of reacties dit het geval is, In stedebouwkundige rapporten 

en nota's komt men termen tegen als "herbergzaamheid" en "herken

baarheid" (b.v. ook Mitscherlich 1967), maar het is onzeker of deze 

bruikbaar zijn als aanduiding van een respons. Een term die dikwijls 

in de Nederlandse literatuur voorkomt is "beleving" (o.a. Wentholt 

1968 en Steffen 1975). Deze kan worden opgevat als een verzamelterm voor 

de emotionele reacties van individuen op de gebouwde omgeving. De meest 

directe aanwijzing voor de gedragsbeinvloeding van de gebouwde omgeving 

is de mate waarin een omgeving gebruikt of bezocht wordt. Op sommige 

plekken in een buurt vindt men minder kinderen aan het spelen dan op 

andere plekken (zie Ackermans 1970); zo is het ook in de meeste nieuwe 

stadswijken doorgaans stiller dan in het stadscentrum, De bezoek-fre

quentie in een straat zou dan ook een geschikte maat zijn, waarin het 

aanvaarden of het afwijzen van een straat tot uitdrukking kan worden 

gebracht, ware het niet, dat het bezoeken van een straat mede door an

dere variabelen bepaald wordt dan de fysische eigenschappen van een 

straat. Er zijn echter nog andere methoden, waarmee men via een (fi

guurlijke) omweg kan constateren of een omgeving aanvaardbaar is of 

"aantrekkingskracht" heeft, namelijk door de preferentie te meten of 
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door het subjectieve oordeel te vragen over een bepaalde omgeving. 

Een bron van subjectieve oordelen vormen de architectuur-kritieken en 

andere commentaren die men in de diverse media kan aantreffen. Daarin 

beluistert men de laatste tijd een nogal scherpe, afkeurende toon. 

"Het gevaar dat onze steden en straten bedreigt is, dat ze hun funatie 

van aommuniaatiemiddel verliezen. Ze zijn te ordelijk, te netjes, te 

aangeharkt of aangekamd, kortom te uitdrukkingsloos." (Pruys 1974). 

In andere publicaties zoals in de catalogus van de tentoonstelling "De 

straat", gehouden in het Van Abbemuseum, is eveneens een negatieve waar

dering of evaluatie van de vormgeving van nieuwe omgevingen te vinden. 

Het algemene gebruik van de categorie van evaluatieve oordelen blijkt 

duidelijk uit de tweede beschikbare bron van oordelen: de omgevings

psychologische literatuur. De evaluatieve oordelen worden er naast vele 

andere oordelen veelal opgevoerd in de vorm van bi-polaire 7-puntsschalen. 

Zo gebruikten Franke en Bortz (1972) voor de beoordeling van 12 Berlijn

se woonwijken 41 bi-polaire schalen. Daaronder bevond zich slechts een 

klein aantal evaluatieve schalen zoals "öde-anziehend" en "grau-farbig". 

Bortz (1972) hanteerde een lijst met 25 schalen voor de beoordeling van 

7 fa~ades. Daarvan waren er 14 overwegend evaluatief, zoals "ansprechend

abstossend", "angenehm-unangenehm" en "lustig-traurig". De andere scha

len konden worden teruggebracht tot twee oordeelsdimensies: Orde (o.a. 

"einheitlich-zerrissen") en Activiteit ("aufregend-beruhigend"). Een 

tweede onderzoek met fa~ades werd verricht door Krampen (1974). Hij 

legde 18 foto's voor ter beoordeling op 22 schalen. Twee dimensies, die 

ook in het onderzoek van Bortz vermeld worden, kwamen naar voren, n.l. 

Evaluatie en Functionele Orde. Vielhauer-Kasmar (1970) stelde een lexi

con samen van omgevingsbeschrijvingen en liet 3 dia's van interieurs 

beoordelen op 66 schalen. Deze konden worden gereduceerd tot 4 dimen

sies, te weten Aesthetia Appeal, PhenomenaZ Size, PhysiaaZ Size en 

PhysiaaZ Organization. Hersbberger (1970) liet 25 gefotografeerde as

pecten van gebouwen beoordelen op 30 schalen. Drie dimensies kwamen 

naar voren: Evaluatie, Organisatie en Potentie. 

Canter (1969) verkreeg in een eerste onderzoek eveneens drie dimensies. 

Hij liet paren foto's van 20 gebouwen beoordelen op 45 schalen. Deze 

dimensies waren Character, Goherenee en Friendliness. In een tweede 

onderzoek met 12 tekeningen van interieurs waren het de dimensies 

Friendliness, Coherenae en Aativity die geëxtraheerd konden worden. 
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Winkel, Malek enThiel (1969) maakten gebruik van geretoucheerde 

foto's van snelwegen. Zij lieten deze beoordelen op 64 schalen. De 

dimensies in dit materiaal waren Monotony, Simplicity en Usefulness. 

In een onderzoek van Calvin, Dearlinger en Curtin (1972) werden IS 

' foto's van landschappelijke omgevingen beoordeeld op 20 schalen. 

De dimensies hierin waren Evaluatie enActiviteit. KÜller (1973) 

liet een heterogene groep van 45 afgebeelde omgevingen beoordelen op 

200 uni-polaire schalen. Hierin waren de dimensies Evaluatie, Com

plexiteit, Eenheid en Beslotenheid onder andere te onderscheiden. 

Pennarz (1970) liet 3 "echte" omgevingen beoordelen op 22 schalen, 

die samengesteld waren op de aspecten Schoonheid, Sfeer, Welstand, 

Levendigheid en Ruimtelijke Indruk. Nieuwenhuijse en Rombouts-Jansen 

(1970), tenslotte, gebruiken 7 series van 25 foto's van flatgevels 

en 50 schalen om de dimensies te ontdekken in het oordeel over flat

gevels. De dimensies die zij aantroffen in het materiaal waren Evalu

atie, Orde, Potentie, Natuurlijkheid en Geborgenheid. 

In alle opgesomde studies komt steeds de evaluatieve oordeelsdimensie 

naar voren. Daa.rnaast is er nog meer aan gemeenschappelijks aan te 

treffen, n.l. de dimensies Orde en Activiteit, hoewel deze in de ver

schillende studies dikwijls een andere naam krijgen, zoals "organisa

tie" en "complexiteit". Men zou op grond van deze meer dan willekeuri

ge overeenkomst kunnen stellen, dat deze drie dimensies, Evaluatie, 

Orde en Activiteit het algemene subjectieve oordeel over de gebouwde 

omgeving weerspiegelen. Met algemeen wordt bedoeld, dat elk individu 

deze oordeelsdimensies hanteert bij het beoordelen van een omgeving. 

Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is echter, dat de oordelen in 

geen van de vermelde studies betrekking hebben op straten. Mogelijker

wijs zijn deze diemensies niet van toepassing op de beoordeling van 

een straat. Daarom is met behulp van een voorstudie nagegaan welke 

oordelen kunnen worden opgenomen in het meet-instrument. 

Met een selectie van 50 bi-polaire 7-puntsschalen uit de in 1972 be

schikbare literatuur werd een lijst met oordelen samengesteld, welke 

aan 10 stafleden van de onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappij

wetenschappen van de Eindhovense Technische Hogeschool werd voorge

legd om 10 willekeurig gekozen straten vanaf de foto te beoordelen. 

De schalen met een gemiddelde tussen de waarden 3 en 5 en een standaard-
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afwijking groter dan 1 golden als de best bruikbare. Op deze schalen 

kunnen straten onderscheiden worden (zie tabel 4). 

Tabel 4: Lijst met bi-polaire 7-puntsschalen 

2 3 4 5 

1. gezellig 

2. mooi 

3. besloten 

4. warm 

5. kaal 

6. levendig 

7. onaangenaam 

8. symmetrisch 

9. grauw 

10. interessant 

11. toegankelijk 

12. rommelig 

13. persoonlijk 

14. nietszeggend 

IS. stil 

16, overzichtelijk 

17. speels 

18. afwerend 

19. natuurlijk 

20. somber 

21. smaakvol 

22. eentonig 

23. aantrekkelijk 

24. licht 

25. binnenstad 

6 7 

ongezellig 

lelijk 

open 

koud 

versierd 

rustig 

aangenaam 

asymmetrisch 

kleurig 

saai 

ontoegankelijk 

geordend 

onpersoonlijk 

indrukwekkend 

druk 

onoverzichtelijk 

zakelijk 

uitnodigend 

gekunsteld 

opgewekt 

smakeloos 

gevarieerd 

onaantrekkelijk 

donker 

buitenwijk 

Met deze lijst van de 25 beste schalen kan nu in het hoofdonderzoek 

antwoord gezocht worden op twee vragen: 

I) Welke dimensies zijn er te onderscheiden in het subjectieve oor

deel over straten, d.w.z. in de lijst met 25 schalen? 
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3.1.1. 

3.1.2. 

2) Zijn deze oordeelsdimensies algemeen, d.w.z. zijn deze niet alleen 

te onderscheiden in het oordeel van een individu of een bepaalde 

groep van individuen, maar ook in dat van andere groepen? 

De eerste vraag wordt behandeld in paragraaf 3.1, waar de oordelen van 

60 bouwkunde-studenten over IS straten worden geanalyseerd, waarna in 

3.2 zal worden ingegegaan op de tweede vraag door de oordeels

structuur van de bouwkunde-proefpersonen te vergelijken met die van 27 

werktuigbouwkunde-studenten, welke evenals de eerste groep proefpersonen 

aan de Technische Hogeschool studeren. 

De van dit onderzoeksgedeelte is na_te gaan welke dimensies 

er te onderkennen in de 25 subjectieve oordelen over straten om 

aan de hand daarvan per dimensie de gemiddelde beoordeling van een 

straat te kunnen bepalen, de oordeelsdimensie-score van een straat. Een 

vraag die naar van deze doelstelling gesteld kan worden is, 

waarom er naar dimensies en dimensie-score gestreefd wordt, terwijl 

volstaan kan worden met het louter verzamelen van oordelen. 

Hiervoor twee redenen. Ten eerste is in verband met het verder on-

derzoek een klein aantal dimensies beter hanteerbaar dan een lijst met 

25 oordelen. Een oordeel in termen van dimensie-scores is voorts minder 

redundant en ten tweede is de variantie van de fouten- en toevalscompo

nent in de dimensie-scores kleiner dan in de ruwe scores, zodat een di

mensie-score kan gelden als een meer betrouwbare score. 

Een groep van 60 bouwkunde (bwk)-studenten, variërend in leeftijd van 

18 tot 25 jaar, werd 15 gefotografeerde straten te beoor-

delen. De straten die werden staan in bijlage 2a vermeld onder 

de nummers 24, 33, 41, 42, 52, 59, 60, 63, 66, 78, 88, 92, 97 en 105. 

Deze straten hadden een extreme score op één of meer van de 7 straat

dimensies. Dit met het oog op het vergroten van de kans op aanzienlij

ke reactieverschillen tussen straten (Osgood et al. 1957). De groep 

proefpersonen bestond uit 30 propeadeuse-studenten en 30 kandidaats-

33 



studenten, waaronder 3 vrouwelijke. Na een mondelinge instructie, waar

in uitleg gegeven werd over de scoringsmethode, werd iedere straat af

zonderlijk hekeken en beoordeeld. Elke proefpersoon vulde individueel 

de lijst met schalen in. De volgorde van aanbieding van straten was 

voor iedere proefpersoon willekeurig. 

3.1.3. ~~~~!!~~1-~~-~~E~~E~i~S 

3.1.4. 

Het verzamelde materiaal bestond voor elke straat uit 60 maal 25 scores. 

De verwerking van deze gegevens geschiedde als volgt: eerst werden de 

correlaties tussen de 25 schalen berekend (N 60 x 15), dan werd met 

behulp van het verwerkingsprogramma A 199 de "principal-components"

oplossing van de verkregen correlatiematrix gezocht, welke oplossing 

vervolgens een varimaxrotatie onderging. Tenslotte vond er een bereke

ning plaats van de oordeelsdimensiescores, volgens de regressiemethode 

(verwerkingsprogramma A 0206~1521), van elke proefpersoon voor elke 

stimulus. Op deze wijze kon de oorspronkelijke verzameling van 

60 x 25 x 15 ruwe scoresgereduceerdworden tot een verzameling van 

60 x 15 scores op elke gevonden oordeelsdimensie. 

De verwerking van het materiaal levert 4 oordeelsdimensies op, die te

samen 75% van de totale variantie verklaren. In tabel 5 worden de la

dingen van de schalen in volgorde van grootte weergegeven. De eerste 

dimensie, die alleen al 45% van de variantie verklaart, is een evalua-

tieve. omvat schalen als aangenaam, aantrekkelijk, mooi, smaakvol 

en gezellig, welke duidelijk een waardering uitdrukken over de straat. 

De tweede dimensie bevat de oordelen druk, levendig en rommelig en kan 

daarom als de activiteitsdimensie in het oordeel over straten worden 

opgevat. De derde en de vierde dimensie weerspiegelen de indruk over 

de structuur van de straat, ruimtelijkheid (open, toegankelijk) en orde 

(symmetrisch, overzichtelijk). 

Vergeleken met de resultaten van ander omgevingspsychologisch onderzoek, 

valt vooral de overeenkomst tussen de bovengenoemde oordeelstructuur en 

die van KÜller (1973) en van Bortz (1972} op (pleasantness, activity

complexity, unity, enclosedness en Valenz, Strukturelle Ordnung, Sti

mulation). 
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Varimax-geroteerde ladingen van 25 schalen (Bwk). 

Oordeelsdimensie Communali teit 
I' I 

'lj 
1 .,., 

1j .,., 
"' "' ~ ;::, -1-',.S:: 

N • ..., 'I-' E;:..::.:: "' 1j "' ""' . ..., "c' "<"";> 'lj ;::,·..., 
1:) "' 

~·c> ;:.; 
I'<) i-> "<:-i" r:!:::N <:) 

h2 Schaal I II III IV 

aangenaam .90 • 19 "'.03 -.IJ .87 

aantrekkelijk .90 • 18 -.06 -.13 .86 
mooi .88 .07 -.07 -.OI .79 
smaakvol .87 .12 . I I -.07 .78 

gezellig .84 .32 .05 .11 .82 
uitnodigend .84 .24 -.12 -.12 .78 

interessant .82 .35 .00 -.13 .81 

warm .82 .30 .10 -.13 .79 

persoonlijk .81 .41 .15 -.13 .75 

kleurig .80 . 19 -.19 -.22 .76 

opgewekt .80 .20 -.26 -.18 .78 

speels .78 .J6 .10 -.20 .68 

gevarieerd .77 .3J -.05 -.37 .83 

versierd .77 .27 -.06 -.20 • 71 

natuurlijk .71 .06 .2J .JO .55 

indrukwekkend .68 .28 .21 .JO .55 

druk .22 .87 -.07 -.08 .83 

levendig .36 .82 -.05 -.IJ .81 

binnenstad .35 .77 .24 .03 .77 

rommelig .37 .56 .29 -.46 .75 

besloten • 19 .05 .81 -.03 .69 

donker -.15 .26 .77 .06 .68 

ontoegankelijk -.23 -.17 .67 -.09 .53 

symmetrisch -.34 .03 . 10 .82 .80 

onoverzichtelijk .J2 .43 .35 -.6J .69 

% verklaarde variantie 45 14 9 7 75 

In de meeste onderzoekingen wordt evenals in dit onderzoek gebruik ge-

maakt van proefpersonen die geinteresseerd zijn in de gebouwde omge-

ving, zoals bouwkunde studenten en architecten. Deze groepering kan wel-
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licht in het oordeel over de gebouwde omgeving onderscheiden worden van 

andere groepen beoordelaars. Van hen mag tenslotte aangenomen worden 

dat ze meer geoefend zijn in het beoordelen van omgevingen. 

Dat zou kunnen betekenen dat het oordeel van bouwkundig-gainteresseer

den meer specifiek of meer genuanceerd is dan het oordeel van "leken". 

Om na te gaan of het verkregen resultaat specifiek is voor Bwk-studen

ten is een tweede beoordelingsonderzoek opgezet, waarin dezelfde stra

ten op dezelfde oordeelslijst ter beoordeling worden voorgelegd aan 

een andere groep TEE-studenten, n.l. van de afdeling der Werktuigbouw

kunde (W). 

3.2.1. ~!i~!iL_2E~f&E2~2-~g-2E2S~~~!~ 

Een groep van 27 werktuigbouwkunde (W)-studenten werd gevraagd de eer

der genoemde 15 straten te beoordelen op de lijst met 25 bipolaire scha

len. De leeftijd van de proefpersonen varieerde van 20 - 26 jaar. De 

procedure, die gevolgd werd en de materiaalverwerking waren identiek 

aan die in paragraaf 3.1.2. en 3.1.3. 

De verwerking van de scores levert drie in plaats van vier oordeels

dimensies op, die gezamenlijk 71% van de variantie verklaren. De vier

de Bwk-dimensie, Orde, ontbreekt in de W-structuur. In tabel 6 worden 

de ladingen van de schalen op de drie oordeelsdimensies in volgorde 

van grootte weergegeven. In navolging van de benoeming van de Bwk

dimensies worden de drie dimensies respectievelijk benoemd als Eva

luatie~ Aativiteit en Ruimtelijkheid. 

De oordeelsstructuur van Bwk- en W-proefpersonen lijkt sterk overeen te 

komen, behoudens de vierde Bwk-dimensie die misschien specifiek is voor 

deze groep. Een exacte indruk van deze overeenkomst kan verkregen wor

den met een techniek van Taylor (1967):"de rotatie van twee .factor

structuren naar maximale overeenkomst". (Algolprogramma A 0206-1485). 

De congruentie-coëfficienten tussen de dimensies van de geroteerde ma

trices kunnen de mate van overeenkomst tussen de oordeelsstructuur van 

Bwk- en W-proefpersonen uitdrukken. Zie tabel 7. 
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Varimax-geroteerde ladingen van 25 schalen (W). 

Oordéelsdimensie CommunaUteit 

'<j 
I I I ""' tj ·,..; (\) (\) 
;3 ;::; +'~ 

"" '"' +> ~'""" tj (\) 4" ·,..; ·~·~ ;;,·"' \'.) (\) ;3",.> 
:,q-;;, '<:+' ht;N 

h2 Schaal I II III 

aangenaam .90 .02 -.05 .81 

aantrekkelijk .90 • 10 -.01 .81 

smaakvol .88 .03 -.01 .78 

gezellig .88 .21 -.12 .83 

warm .86 .19 -.21 .82 

mooi .86 -.09 .05 .74 

uitnodigend .86 .20 -.03 .78 

opgewekt .85 • 13 .15 .76 

kleurig .85 .os .18 .76 

versierd .85 .12 -.06 .74 

gevarieerd .84 .27 -.03 .76 

interessant .82 .24 -.1 I .74 

persoonlijk .81 . 17 .23 .74 

indrukwekkend .78 .24 .03 .67 

natuurlijk .68 -.02 -.35 .58 

speels .68 -.20 -.03 .78 

asymmetrisch .56 .05 .12 .33 

druk .12 .90 -.07 .82 

levendig -.21 .87 .07 .80 

binnenstad .19 .78 .33 .75 

rommelig .36 .63 .41 .69 

onoverzichtelijk -.18 .56 .50 .60 

besloten -.08 - .. 03 .82 .68 

ontoegankelijk .04 .02 .77 .59 

donker .21 -.29 .75 .69 

% verklaarde variantie 46 14 I I 71 
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Tabel 7: Congruentie-coëfficienten tussen de dimensies van de naar 

maximale overeenkomst geroteerde Bwk- en W-structuur. 

Il 
b 

lil 
b 

III1 
b 

Bwk-dimensies 

W-dimensies Il .99 w 

lil .92 
w 

III1 .82 w 

Uit tabel 7 blijkt, dat de evaluatie- en activiteitsdimensies van Bwk en 

W redelijk overeenkomen. De vraag over de algemeenheid van de oordeels

structuur, gegeven de lijst met 25 schalen, kan gezien de gemeenschappe

lijkheid vande eerste twee oordeelsdimensies niet ontkennend beantwoord 

worden. Hierbij dient echter te worden aangetekend dat de kenmerken van 

beide groepen proefpersonen niet erg verschillend zijn; beide bestaan 

uit studenten van de THE, beide bestaan bijna uitsluitend uit mannen en 

in beide groepen is de gemiddelde leeftijd vrijwel gelijk. Het belang

rijkste verschil is de ervaring en training in het beoordelen van omge

vingen. 

De overeenkomst in de reacties van de bouwkunde- en werktuigbouwkunde

studenten op de 15 straten blijkt ook uit de gegevens in tabel 8, waar 

de gemiddelde groepsoordelen per straat staan afgedrukt. De getallen 

in deze tabel zijn per dimensie gestandaardiseerd (met behulp van een 

z-transformatie) en vervolgens per straat gemiddeld over de groep proef

personen. 

Het voorbereidende onderzoek heeft het volgende opgeleverd: 

I) Wanneer de straat beschreven wordt aan de hand van 61 eenvoudige 

visuele en fysische aspecten, dan kan dit aantal aspecten worden 

teruggebracht tot 7 onderling onafhankelijke straatdimensies, te 

weten: Eenheid, Hoogte, Bomen, Middenberm, AfWisseling, Breedte 
en Voortuinen. 
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Tabel 8: Gemiddelde ocrdeelsdimensie-scores van 15 straten ontleend 

aan respectievelijk de groep bouwkunde- en de groep werk

tuigbouwkunde-studenten. 

Oordeelsdimensie 

Straatnaam Evaluatie Activiteit Ruimtelijkheid Orde 

Bwk w Bwk w Bwk w Bwk 

Potgieterlaan -0,74 -0,48 -0,80 -0,88 I ,00 0,80 -0,25 

Lauriergracht I ,09 0,87 0,06 -0,02 0,04 -0,93 0,26 

Kanaalstraat -0,98 -1.29 0,23 0,43 -0,10 -0,21 0,86 

leBloemdwarsstr. 0,22 -0,02 0,41 0,59 -I ,26 I ,45 -0,92 

Oude Delft I, 27 0,87 -0' 16' -0,30 -0,36 -0,70 0,23 

Rustenburgerstr. -0,76 -1.18 0,46 0,41 -I' 15 -0,54 I ,00 

Kikkenstein -0,82 -0,25 -0,98 -I ,OS 0,55 0,70 -0,23 

Prinsessestr. 0,31 0,43 0,87 0,90 -0,09 -0,22 -0,39 

De Schonestr. -0,47 -0,18 -0,96 -1, I 0 ·-o, 36 0,01 0,08 

Rok in -0,03 0,36 1 ,43 I ,43 0,81 1,04 -0,48 

Rustenburgstr. I , I I I ,03 I ,59 -I ,58 0,03 -0,02 0,57 

Feekstraat -0,48 -0,90 0,55 -0,25 -0,50 -0,14 0,74 

Kalverstraat 0,64 0,82 I ,33 I ,43 -0,24 -0,13 -0,88 

Voorhofdreef -0,98 -0,77 -0,50 -0,55 0,72 0,94 -0,09 

Stationsweg 0,61 0,56 0,65 0,54 0,90 0,81 0,64 

Met de scores die een straat heeft op deze 7 dimensies wordt een 

fysische beschrijving van deze straat gegeven; 

2) Een beschrijving met behulp van de frequenties, die een I 3-tal straat

elementen hebben in een straatbeeld, geeft een resultaat dat over

eenkomsten vertoont met dat van de eerste beschrijving; 

3) De informatie-waarde van straten varieërt. Deze is berekend aan de 

hand van de proporties van de 13 elementen in het straatbeeld. Ook 

de informatie-waarde kan als een fysische beschrijving van straten 

gebruikt warde~; 

39 



4) Het subjectieve oordeel over IS straten, gemeten met een lijst van 

25 bi-polaire schalen, heeft voor een groep van 60 bouwkunde-studen

ten een 4-dimensionale en voor een groep van 27 werktuigbouwkunde

studenten een 3-dimensionale structuur. 

De gemeenschappelijke (algemene) dimensies in deze structuren zijn 

Evaluatie, Activiteit en Ruimtelijkheid. De vierde dimensie in het 

"bouwkunde-oordeel" is Orde. Deze is wellicht specifiek in de oor

deelsstructuur van bouwkundigen. 

Met de gemiddelde ocrdeelsdimensie-score van 15 straten en met de 

fysische beschrijvingen die er van deze straten beschikbaar zijn 

is het nu mogelijk, om na te gaan of er relaties bestaan tussen 

de stimulus-aspecten van een straat en de reacties op de straat. 

In het volgende hoofdstuk worden deze relaties opgespoord en zullen 

ze worden besproken op hun eventuele betekenis. 
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4. 

4. I. Methode -------
Voor een analyse van de relatie~ tussen straat-aspecten en oordêlen 

kan gebruik worden gemaakt van de volgende gegevens: 

I) een score van de 15 straten, welke vermeld worden in 3.1.2, op ze

ven fysische straatdimensies (zie bijlage 2); 

2) de informatie-waarde van dezelfde 15 straten, plus de proporties 

van elementen welke voor de beelden van deze 15 straten berekend 

zijn (zie eveneens bijlage 2); 

3) een score van deze 15 straten op elke oordeelsdimensie. Voor de 

groep bouwkunde-studenten zijn dit. 4 en voor de groep werktuig

bouwkunde respectievelijk 3 dimensies (zie tabel 8). 

Relaties tussen straat-aspecten en oordelen over straten kunnen nu 

naar voren komen in de vorm van significante correlaties tussen 

straatdimensies (en de andere fysische gegevens) en de oordeelsdimen

sies. 

In tabel 9 worden de correlatie-coëfficiënten tussen straat- en oor-

deelsdimensies weergegeven, zowel voor de Bwk- als voor de W-groep. 

Het eerste, dat in deze tabel opvalt, is het geringe verschil tussen 

de beide groepen proefpersonen in de grootte van de coëfficiënten. 

Niet alleen de oordelen over een straat zijn overeenkomstig (zie tabel 

3), ook de relaties tussen oordelen en straatdimensies zijn voor bei

de groepen dezelfde. 

De belangrijkste straatdimensie blijkt te zijn; in tabel 9 

1s te zien, dat deze gecorreleerd is met de oordeelsdimensies Evaluatie, 

Activiteit en Orde. Meer afwisseling en drukte in een straat gaat samen 

met de oordelen "aangenaam", "druk" en "onoverzichtelijk". Een andere 

straatdimensie die een significante correlatie heeft met Activiteit is 

Eenheid. Een straat waar de gevelwand meer aaneengesloten is en waar 

meer auto's geparkeerd staan, wordt als druk beoordeeld. De W-proefper

sonen beoordelen een straat met een hoge score op de straatdimensie 

Breedte als. "open" of "toegankelijk". De correlaties van Hoogte en Bo-
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men met EvaLuatie zijn net niet significant, evenals die van Bomen met 

Aetiviteit en van Hoogte met RuimteLijkheid. 

Tabel 9: Correlaties tussen straat- en oordeelsdimensies voor bouw

kunde- en werktuigbouwkunde proefpersonen. 

Oordeelsdimensie 

F;rsische dimensie Evaluatie Activiteit Ruimtelijkheid 

Bwk w Bwk w _ Bwk w 

I Eenheid .07 -.14 -.44 -.47 

II Hoogte -.48 -.35 -.19 -. 17 .46 .45 

III Bomen .48 .46 -.43 -.44 .31 .06 

IV Midder:bePm .09 • 16 .10 .12 .43 .44 

V Afwis se Zing .6s** • 72** .SJ* .s9* .01 -.14 

VI Breedte -.09 .07 .33 .33 .41 .56* 

VII Voortuinen -.24 -.24 -.25 -.26 -.01 .17 

* = .62** n "' 15, r.os = .50 • r.01 

Orde 

Bwk 

.27 

-.05 

• 19 

.07 

-.66** 

-.!0 

-.14 

In de twee ·straatdimensies die de meest negatieve correlatie hebben met 

het activiteits-oordeel, Bomen en Voortuinen, is iets gemeenschappelijks 

te ontdekken. Ze geven beide uitdrukking aan de aanwezigheid van "de na

tuur" in een straat; ze verschaffen de straat een park-achtig uiterlijk. 

De twee straatdimensies Eenheid en AfWisseLing die de grootste positie

ve correlaties hebben met Aetiviteit zijn ook beide onder één noemer te 

brengen, namelijk de "centrum-achtigheid" van een straat. Ze karakteri

seren het gedeelte van de stad waar doorgaans veel mensen vertoeven: het 

centrum. 

Aan de hand van de gegevens in tabel 9 zou men grofweg kunnen stellen, -

dat de park-achtigbeid de straat een indruk verschaft van stilte en 

rust, terwijl de centrum-achtigbeid de indruk geeft van drukte en le

vendigheid. 

Tabel 9 leert voorts, dat een straat de hoogste waardering (evaluatie) 

krijgt, wanneer hij zowel iets park-achtigs heeft in de vorm van bomen

rijen als iets centrum-achtigs bezit in de vorm van fysische afwisse

ling. Dit is het geval met een gracht, waar in het algemeen veel bomen 

en afwisseling te vinden zijn, zoals op de Lauriergracht of de Oude 
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Delft (~ie tabel 8) die beide een ~eer positief evaluatief oordeel krij

gen van de proefpersonen. Het ontbreken van de straatdimensies Bomen 

en Afwisseling maakt een straat grosso modo "onaangenaam" en "onaan

trekkelijk". 

De correlaties tussen het resultaat van de tweede beschrijvingsmethode, 

de straatbeeld-beschrijving, en de oordelen over de 15 straten staan 

VE:!rmeld in tabel 10. Ook hier is uiteraard de overeenkomst in de groot

te van de coëfficienten tussen Bwk en W bij~onder groot. 

Tabel 10: Correlaties tussen proporties van elementen, informatie

waarde en de gemiddelde oordelen van Bwk- en W-proefper

sonen over IS straten. 

Oordeelsdimensie 

Element Evaluatie Activiteit Ruimtelijkheid 

Bwk w Bwk w Bwk w 

ingang .27 .20 .43 .48 -.57* -.s2* 

raam -.12 -.30 .47 * .60 -.s7* -.s4* 

wand -.23 -.40 ,57* .6o* -.64** -.48 

balkon -.s4* -.44 -.2S -.26 .33 .39 

dak .19 .12 .IS .14 .04 .23 

groen .53* .s4* -.44 * -.S1 .31 .04 

kaal grondvlak -.71** -.6s** -.44 -.39 -.08 .16 

water .ss* .43 -.04 -.08 -.12 -.40 

brug .38 .31 .02 -.01 .OI -.35 

versiering .46 .42 .s2* .51* -.27 -.32 

lucht -.30 -.08 -.3S -.38 .1o** .82** 

voetganger .27 .37 .64** .63** .oo .07 

auto .07 -.02 .67** .66** .03 .OI 

H-waarde .28 .29 .79** .68** -.34 -.48 

n = IS r.os .so* r.Ol = • 62.** 

Orde 

Bwk 

-.45 

.00 

.07 

-.os 

.3S 

• 12 

.OI 

• 15 

.12 

-.25 

.06 

-.44 

.30 

• 11 

43 



Evaluatie is significant negatief gecorreleerd met het element "kaal 

grondvlak". Hoe minder er van het kale grondvlak zichtbaar is, hoe aan

genamer de straat gevonden wordt. Het element "groen" bevordert eveneens 

een positieve waardering voor de straat. Het element "voetganger" heeft 

geen relatie met Evaluatie. Dit gegeven kan inhouden, dat het verband 

tussen Evaluatie en de straatdimensie Afwisseling (zie tabel 9) niet zo

zeer bepaald wordt door de aanwezigheid van voetgangers in een straat, 

dan wel door de afwisseling in de bebouwing van een straat. 

Het element "voetganger" in het straatbeeld heeft wel een positieve 

correlatie met , evenals het element "auto", "wand" en "ver-

siering", een resultaat, dat erg lijkt op dat in tabel 9 tussen Ac

en Eenheid. 

Een interessante relatie in tabel JO is die tussen de informatiewaarde 

(H) van een straat en de Activiteit. Een straat met een hogere infor

matie waarde wordt "druk" en "levendig" gevonden. Dit resultaat staat 

niet op zichzelf, het wordt vaker gemeld in de psychologische litera

tuur (o.a. Day 1967 enEvans & Day 1971). Wellicht kan hier een aan

knopingspunt gevonden worden voor verdec omgevings-psychologisch onder

zoek naar straten. 

tenslotte, houdt verband met het element "lucht". Wan

neer het straatbeeld gevuld wordt met een grotere proportie "lucht", 

gt de straat eerder het oordeel "open" en "toegankelijk", dan wan

neer het element een kleinere proportie van het beeld beslaat. Het orde

oordeel heeft geen enkele significante correlatie met een straatbeeld

element. 

4.3. Discussie ---------
In de vorige hoofdstukken is nog nauwelijks gesproken over de redenen, 

waarom de eenvoudig observeerbare fysische aspecten van de straat 

het onderwerp zijn geworden van dit omgevings-psychologisch onderzoek. 

Andere stimulus-aspecten dan de fysische zouden met evenveel recht aan 

bod hebben kunnen komen, bijvoorbeeld de sociale verhoudingen in de 

straat of de persoonlijkheid en de sociale kenmerken van bewoners. 

Een argument voor de keuze van de fysische aspecten had kunnen zijn, 

dat men deze aspecten gemakkelijker kan veranderen dan de niet-fysische, 

wanneer daar aanleiding voor is. De indruk bestaat, dat men ook eerder 
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be.reid is om de fysische dan om de niet-fysische aspecten van een omge

ving te veranderen. Informatie over reacties op de gebouwde omgeving 

die samenhangen met de fysische kenmerken van die omgeving kan in dit 

verband nuttig en zinvol zijn. Een zwaarwegend argument is dit echter 

niet geweest. De belangrijkste reden voor de keuze was de verwachting, 

dat de fysiscpe, de uiterlijke omstandigheden van een straat belangrijk 

zijn voor het aanvaarden of afwijzen van een straat. Deze verwachting 

wordt enigszins versterkt door de gegevens uit een studierapport van 

de Rijks Planologische Dienst (1974). Uit een groots opgezette enquête 

naar de tevredenheid met de huidige woonbuurt komen vooral de uiter

lijke omstandigheden van de buurt als de belangrijkste bronnen van 

(on)tevredenheid naar voren: "ik heb een mooi huis", "ik r-it hier 

gunstige t.o.v. winkels", "er is te weinig groen", "de buurt heeft 

geen aantrekkelijk uiterlijk", "de buurt is rustig". 

Ook met betrekking tot de keuze van de straat-aspecten, die gemakke-

zijn waar te nemen en te meten, kan geen ander motief worden aan

gevoerd dan de verwachting, dat deze aspecten betekenis kunnen hebben. 

Het zijn eerder de onderzoeks-technische overwegingen en beperkingen 

geweest die tot deze keuze geleid hebben. De juistheid van deze keuze 

kan pas blijken, wanneer aangetoond is, dat deze aspecten inderdaad 

verband houden met het oordeel over een straat. 

Wanneer men het resultaat bekijkt in tabel 9 en 10, dan moet geconclu

deerd worden, dat deze keuze gunstig is uitgevallen. Er worden inder

daad samenhangen gevonden tussen de eenvoudige observeerbare, 

aspecten van een straat en de oordelen over een straat. De straatdimen-

sie Af-wisse blijkt de belangrijkste te onder de zeven dimen-

sies. Dit geldt in ieder geval voor de twee groepen proefpersonen die 

aan het onderzoek hebben deelgenomen en voor de straten die ter beoor-

deling voorgelegd. De vraag is echter, of de relaties ook gevon-

den zouden n als andere groepen proefpersonen waren gebruikt of als 

een andere verzameling van straten was voorgelegd. Deze vraag is zon

der verder onderzoek niet te beantwoorden, althans niet afdoend, maar 

er is, nog voor dit onderzoek is uitgevoerd, al aanleiding om enig ver-

trouwen te hebben in de aanname, dat en waarschijnlijk ook 

Bomen in het algemeen belangrijk zijn voor het aanvaarden van een straat. 

De uitkomsten van de bovengemelde enquête van de Rijks Planologische 

Dienst wijzen in deze richting. Hoewel de werkwijze van deze enquête, 
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de grootte van de steekproef van ondervraagden (3000 gezinnen) en de 

te beoordelen omgevingen (de eigen woonomgeving) verschillen van die 

van het straatonderzoek, zijn de resultaten van beide onderzoekingen 

overeenkomstig. Ook in de enquête komen het park-achtige (groen, rust) 

en het centrum-achtige (winkels, aantrekkelijk uiterlijk) van een woon

omgeving naar voren als belangrijke bronnen van tevredenheid met de 

omgeving. Wanneer men een generalisatie van de resultaten van dit on

derzoek aanvaardbaar acht, dan wordt het.begrijpelijk waarom veel van 

de pasgebouwde omgevingen zo'n slecht onthaal krijgen bij de nieuwe be

woners. De kaalheid van een woonomgeving kan veranderd worden door de 

aanplant van bomen en ander groen; het monotone uiterlijk van een 

straat is echter moeilijker te verhullen en men kan daarom verwachten 

dat de nieuwe bewoners niet langer in een dergelijke omgeving zullen 

vertoeven dan nodig is. 

Op het punt aangekomen, dat enkele stimulus-respons-relaties bekend 

zijn, bestaat de mogelijkheid om nieuwe vragen te formuleren en om 

verklaringen te zoeken voor de gevonden relaties. Vooral de achter

grond van de samenhang van de straatdimensies Bomen en AfWisseling 

met de oordelen Evaluatie en Activiteit lijkt interessant. Dit onder

werp wordt nog boeiender door het gegeven, dat beide straatdimensies 

een gelijkgerichte correlatie hebben met het evaluatieve oordeel, ter

wijl ze een tegengestelde correlatie vertonen met het activiteit-oor

deel (zie tabel 9). Een straat krijgt juist de hoogste waardering als 

hij een neutraal oordeel krijgt op de activiteits-dimensie, d.w.z. als 

hij noch "stil", noch "druk" gevonden wordt of wellicht meer als hij 

even "druk" als "stil" gebonden wordt. Het ligt voor de hand, dat er 

gezocht wordt naar een theorie die deze gegevens kan verklaren. In 

principe verdienen alle theorieën aandacht die uitspraken toelaten 

over het verband tussen de eigenschappen van fysische stimuli en de 

reactie of het oordeel van individuen op de stimuli, in het bijzonder 

het accepteren of afwijzen van een stimulus. Een dergelijke theorie 

kan worden aangeduid als een theorie over "stimulus-preferentie11
, of 

zoals Berlyne (1960 p. 6-9) het noemt "stimulus-selectie", waarmee 

getracht wordt een verklaring te geven van het verschijnsel, dat be

paalde stimuli gekozen of geprefereerd worden bo~en andere stimuli. 

Het aantal theorieën, dat hierover een uitspraak doet, is gering; 

de meeste psychologische theorieën gaan over "respons-selectie". 
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Het aantal beschikbare verklaringsmogelijkheden is derhalve beperkt. 

De hoofdstukken die in dit proefschrift volgen, zullen gewijd zijn 

aan een poging om met behulp van de beschikbare literatuur een aan

zet tot een theorie te geven die de relaties kan verklaren van de 

straatdimensies Bomen en Afwisseling met de oordeelsdimensies Eva

luatie en Activiteit. 
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5 • AANZET TOT 

Een theorie die, althans door het woordgebruik, het vermoeden geeft 

van toepassing te kunnen zijn op de relatie Bomen en Afwisseling met 

Evaluatie en Activiteit~ is de theorie van Berlyne (1960, 1967, 1971). 

Deze theorie handelt over de "hedonische waarde" van stimuli. Het be

grip "hedonisch" is afgeleid van "hedonisme", een sedert de oude Grie-

ken voortlevende doctrine (van Aris en Epicurus), dat het mense-

lijk gedrag gestuurd wordt door de aangenaambeid van zijn consequenties, 

Mensen streven een toestand van genot en geluk na. "Hedonische waarde" 

is derhalve synoniem met en om die reden kan 

het bestuderen van een theorie die 

waarde van stimuli hier van belang 

doet over de hedonische 

ACTLVEER-VERl,JOGEN VAN DE STIMULUS 

Berlyne stelt, dat de hedonische waarde van een stimulis, de mate waar

in een stimulus aangenaam gevonden wordt, mede afhangt van een bepaal

de eigenschap van de stimulus. Deze is het vermogen van de stimulus om 

de toeschouwer te activeren, de 

van de stimulus. Activatie wordt in de 

gedefinieerd als een variabele, waarmee de 

(arousal-potential) 

literatuur vaak 

toestand kan 

worden beschreven, waarin het organisme zich op een bepaald moment be

vindt. Deze toestand is grofweg te vertalen met "waaktoestand". In een 

studie van Horuzzi en Hagoun uit 1949 \vordt aangetoond, dat het elec

trisch stimuleren van een hersenstruktuur, die bekend staat als de re

ticulaire formatie, een verandering te weeg brengt in de eerticale EEG 

(electro-encephalogram). Wanneer een dier op een manier ge-

prikkeld wordt, veranderen de kalme, gesynchroniseerde (alfa-) golven 

in het EEG, die kenmerkend zijn voor een ontspannen en wakkere toestand 

van het dier, in snelle golven met een kleine amplitude (bêta-golven). 

Deze verandering wordt "arousal", "desynchronization" of "activation" 

genoemd. 

Activatie van het EEG gaat praktisch altijd gepaard met een verhoogde 

aandacht en met een verhoogde activiteit van het dier. Nu wordt het be

grip "activati.e" in de literatuur zowel gebruikt voor de verhoogde (mo

torische) activiteit, voor de fysiologische verandering die in het ze-
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nuwstelsel optreedt, als voor de fysiologische toestand waarin het 

organisme na de verandering verkeert. Deze toestand wordt ook wel 

aangeduid met "activatie-niveau", een interval of een punt op het con

tinuüm dat zich uitstrekt van diepe slaap als het laagste niveau tot 

een toestand van opwinding als het hoogste niveau van activatie. 

Soms worden nog andere betekenissen gegeven aan "activatie", waardoor 

het las is dit begrip goed te interpreteren. 

Berlyne (1967, 1971) hanteert het begrip "activatie" in êén betekenis, 

namelijk in de zin van activatie-verandering. Hij stelt, dat de hedo

nische waarde van een stimulus afhangt van het vermogen van de stimu

lus om een activatie-verandering bij het individu op te wekken. De 

stimulus-eigenschappen die een activatie-verandering veroorzaken, zo 

zegt hij, zijn dezelfde als die waarvan afhangt hoe aangenaam de sti

mulus is. Deze bewering staaft hij met drie gegevens. Ten eerste ge

ven aangename gebeurtenissen doorgaans aanleiding tot veranderingen in 

het activatie-niveau; soms veroorzaken ze een toestand van opwinding en 

soms een toestand van ontspanning of rust. Ten tweede beÏnvloeden de 

stimulus-eigenschappen waarvan de hedonische waarde afhangt, de erkende 

indices van activatie-verandering. Ten derde zijn er overlappingen en 

verbindingèn tussen de hersengedeelten die de verandering in activatie 

regelen en de gedeelten die de aangenaambeid van de stimulus regelen. 

Deze laatste hersenstrukturen zijn ontdekt door Olds en Milner (1954) 

en Delgado, Roberts en Miller (1954), die in onderzoek met zelfstimu

latie van ratten hebben kunnen vaststellen, dat er aversie- en belo

ningssystemen in de hersenen bestaan. De ratten werden in een kooi ge

plaatst waar een pedaal was aangebracht. Deze pedaal stond in verbin

ding met een electrode die, wanneer de pedaal werd ingedrukt, korte 

electrische impulsen zond naar een plek in de reticulaire formatie. 

Geconstateerd werd, dat de ratten lange tijd achtereen de pedaal in 

hoog tempo bleven indrukken, zodra de stimulatie via de electrode door 

hen ervaren was. Dit deel van de reticulaire formatie behoort blijk

baar tot de centra die geactiveerd worden, wanneer een rat beloond 

wordt (reinforcement,krijgt). Olds (1964) noemt dit gedeelte dan ook 

de "focus of positive reinforcement~'. 

In de experimenten van Delgado, Roberts en Miller wordt een tegenge

steld werkend systeem ontdekt, het aversie-systeem. Electrische stimu

latie van dit systeem wordt onmiddellijk stopgezet, als een rat erva-
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ren heeft, dat het indrukken van een pedaal de stimulatie doet ophou

den. Na verscheidene vervolgonderzoekingen is het vermoeden sterker ge

worden, dat de hedonische effecten van stimuli bepaald worden door drie 

systemen: het primaire en het secundaire belonings-systeem en het aver

sie-systeem (Stein 1964, Olds en Olds 1965). 

Het aversie-systeem remt het primaire belonings-systeem en vermindert 

de invloed van dit systeem op het gedrag. Deze beide systemen zijn niet 

alleen met elkaar verbonden, maar ook met de hersenstrukturen die de 

activatie regelen. Stimulatie van zowel het primaire belonings-systeem 

als het aversie-systeem resulteert in een verhoging van activatie. 

Het tweede belonings-systeem kan gelocaliseerd worden in het zogenaam

de trophotropische of dé-activatie-systeem. Wanneer dit gestimuleerd 

wordt, er twee belangrijke verschillen met de van het 

maire systeem. De respons-ratio is lager en de tentie neemt af, 

na verloop van d wordt het organisme inactief (Berlyne 1971, p.85). 

Het secundaire belonings-systeem remt het aversie-systeem, dat op zijn 

beurt het primaire belonings-systeem blokkeert. Activatie van het se

cundaire systeem resulteert dus in beloning, doordat het primaire sys

teem van de remming verlost wordt. Zie figuur 2. 

2: Globale plaats van drie hedonische systemen, volgens Olds en 
--~----

Olds (1965) 
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Berlyne (1971) verdeelt de stimulus-eigenschappen die het vermogen tot 

activatie-verandering bezitten, in drie categorieën: psychofysische, 

ecologische en strukturele eigenschappen. Onder de eerste categorie 

vallen eigenschappen als intensiteit, kleur en de snelheid van veran

dering; onder de tweede vallen factoren die verband houden met de bio

logische aanpassing van het organisme, zoals bijvoorbeeld aan de tempera

tuur van de leef-omgeving. Onder de derdè categorie, die ook wel de ca

tegorie van "collatieve" eigenschappen wordt genoemd, vallen eigenschap

pen als: bekend-vreemd, verwacht-onverwacht, eenvoudig-ingewikkeld en 

eenduidig-meerduidig. De stimulus-eigenschappen in deze drie categorie

en bepalen de activeer-potentiaal van de stimulus. Deze potentiaal is 

het vermogen van de stimulus om het activatie-niveau te veranderen en 

deze verandering kan zowel een verhoging als een verlaging van activa

tie inhouden. Zo veroorzaakt het nieuwe, onverwachte, ingewikkelde en 

meerduidige van een stimulus een activatie-verhoging, terwijl de tegen

gestelden hiervan een verlaging teweeg brengen. 

De relatie tussen de grootte van de activeer-potentiaal en de hedoni

sche waarde van een stimulus is, volgens Berlyne, non-monotoon. Zie 

figuur 3. 

Figuur 3: De-veronderstelde relatie tussen activeer-potentiaal en hedo

nische waarde, volgens Berlyne (1973). 
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De curve van figuur 3 vertoont gelijkenis met die van Wilhelm Wundt 

(1874) die hiermee de relatie wilde aangeven tussen de aangenaarnheid 

en de intensiteit van een stimulus. Volgens figuur 3 is er één waar

de van de activeer-potentiaal waarbij de hedonische waarde maximaal 

is. Deze waarde ligt ergens op het midden van de schaal. waar de po

tentiaal niet te sterk, maar ook niet te zwak is. De ervaring leert, 

dat stimuli die enigszins nieuw zijn hoger gewaardeerd worden dan sti

muli die helemaal nieuw zijn. De stimulus moet een nieuw èn een bekend 

element bevatten wil men hem het aangenaamst vinden. Juist de combina

tie van een activatie-verhogend en een activatie-verlagend element ge

ven de stimulus de hoogste hedonische waarde. 

Terugkerend naar het onderwerp "de straat", zou men, gegeven de theo

rie van Berlyne, kunnen zeggen, dat een straat de hoogste waardering 

krijgt of de hoogste hedonische waarde heeft, als er zowel een activa

tie-verhogend als een activatie-verlagend element aanwezig is. Met an

dere woorden: de straat moet een optimale activeer-potentiaal bezitten. 

In het vorige hoofdstuk is gebleken, dat een straat die de aspecten 

Bomen en Afwisseling bezit, de hoogste waardering krijgt. Het zou daar

om kunnen zijn, dat Bomen en Afwisseling stimulus-aspecten zijn die 

een activatie-veranderend vermogen hebben. Er is in hoofdstuk 4 gevon

den, dat het gewicht van deze twee dimensies in het activiteits-oordeel 

tegengesteld is, zodat de suggestie gewekt kan worden, dat de "activi

teits-waarde" van deze beide straatdimensies te rnaken heeft met het 

veronderstelde activatie-veranderend vermogen. Deze gedachte is aan

nemelijk, want blijkens een onderzoek van Eva.ns en Day (1971) is een 

verandering van activatie, door hen gemeten met behulp van veranderin

gen in de huidweerstand, inderdaad gecorreleerd met het activiteits

oordeel. Bovendien vonden zij een significante correlatie van de acti

vatie-verandering en het activiteits-oordeel met de informatie-waarde 

van een stimulus. Een informatierijke stimulus, zoals een polygoon met 

een groot aantal zijden, verhoogt het activatie-niveau en wordt als 

"tense", "exciting" en "active" beoordeeld. In het vorige hoofdstuk is 

ev2neens melding gemaakt van een correlatie tussen informatie-waarde 

en het activiteits-oordeel. Deze uitkomsten lijken op die van Evans en 

Day, met dien verstande, dat de activiteits-dirnensie van de genoemde 

onderzoekers meer een oordeels-dimensie is die het activerende effect 
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weergeeft van de stimulus op de toeschouwer ("opwindend", "spannend"), 

terwijl de activiteits-dimensie in dit proefschrift meer een beschrij

ving is van de stimulus zelf ("druk", "levendig"). De activiteits-di

mensie van Evans en Day is meer connotatief dan die in dit onderzoek. 

Daarom valt het nog te bezien of het straat-oordeel in termen van "druk" 

en "levendig" gepaard gaat met een activatie-verhoging en "stil" en 

"rustig" met een activatie-verlaging bij de beoordelaar. Het is op dit 

moment in ieder geval gerechtvaardigd om te veronderstellen, dat Afwis

seling opwindend is en Bomen rustgevend zijn. Uit het onderzoek naar 

de invloed van kleur is wel bekend, dat groene en groen-blauwe kleur

componenten gevoelens van afstand, koelheid en passiviteit oproepen in 

tegenstelling tot rode (Helson 1964, Osgood et al 1957, Wilson 1966, 

Gerard 1958). 

Het gegeven, dat een straat het hoogste evaluatieve oordeel heeft wan

neer hij even "druk" als "stil" gevonden wordt, namelijk wanneer hij 

Bomen en Afwisseling bezit, wordt nu verklaarbaar met de theorie van 

Berlyne. Het even "druk" als "stil" zijn van een straat kan zelfs als 

een oorzaak worden opgevat van het positieve evaluatieve oo~deel. 

Er moet, wil deze toepassing van de theorie aannemelijk zijn, aangetoond 

worden, dat het aspect Bomen niet alleen het oordeel "stil" oproept, 

maar ook een verlaging van activatie veroorzaakt en dat het aspect Af

wisseling het tegenovergestelde effect heeft. Dit is de eerste hypothe

se die in het vervolgonderzoek getoetst zal moeten worden. 

HET ACTIVATIE-NIVEAU VAN DE BEOORDELAAR 

Uit de curve van Berlyne in figuur 3 is af te leiden, dat een gematigde 

activeer-potentiaal altijd de hoogste hedonische waarde aan een stimu

lus geeft, ongeacht op welk niveau van activatie de beoordelaar van de 

stimulus zich bevindt, hetzij hoog, hetzij laag. Er zijn echter auteurs 

die het activatie-niveau juist wel belangrijk vinden voor de waardering 

van een stimulus. 

Deze opvatting vindt men bijvoorbeeld terug in het werk van Hebb (1955). 

Hij poogt met behulp van het begrip "activatie" de controverse op te los

sen, die er in de psychologie was ontstaan over de verschillende drijf

veren (drives) van het menselijk gedrag. Voor de 50-er jaren was de 
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"drijfveer-reductie-theorie" dominant, die stelt, dat elke gedraging 

pas versterkt (of geleerd) kan worden, wanneer de kracht van een bio

fveer gereduceerd wordt. Alle drijfveren die niet biolo-

gisch zijn, zo luidde de opvatting, zijn van de biologische. 

Beloningen als geld of vriendschap zijn "secundaire reinforcers". Ge-

durende de 50-er jaren wordt er in de literatuur gemaakt van 

verschijnselen die niet met deze theorie zijn (Nissen 1953, 

Harlow 1953). Exploratief gedrag, het zoeken van stimulerende en zelfs 

van frustrerende situaties, is niet verklaarbaar als een reductie van 

een drijfveer of een afgeleide daarvan. Hebb vond daarom 

het verklaren van gedrag in termen van "drives" niet meer bevredigend; 

hij prefereert het begrip "activatie-niveau". De stel-

ling van Hebb is, dat het activatie-niveau belangrijk is voor effici

ent gedrag. Een doorslaggevende rol speelt hierbij de stimulatie die 

het individu uit de omgeving ontvangt. 

Stimulatie, zo stelt Hebb, volgt twee routes: a) van de zintui~zenuwen 

naar bestemmingen in de hersenschors, de cortex en b) via vertakkingen 

van de zintuigzenuwen naar het "ascenderende reticulaire activatie-

systeem" 1951, 1957), het A.ras, en vandaar naar de cortex. 

De hoeveelheid stimulatie naar het A.ras bepaalt het activatie-niveau. 

"In the 

was via 

sensary to the cortex 

only: from sensory nerve to senso

J?Y tract, thenae ·t;o the sensory nucleus of the 

and thence to one of the sensory projection areas of the cor-

tex. These are stiU the direet sensol'Y routes, the quick 

transmitters information, The second path,may is slow and 

were, trickles through a the excitation, as 

bers and synapses, and the scrambled 

messages 

they are 

to wide cortical areas, 

irwtead, to tone 

with a is necessary 

messages proper are to have their effectn (Hebb 1955, p. 249). 

cortex, 

Het activatie-niveau moet een bepaalde waarde bezitten, opdat de stimu

latie ten volle effect kan hebben. Een sensorische gebeurtenis heeft, 

volgens Hebb, daarom twee verschillende functies: een "cue"-functie of 

stuur-functie, die het gedrag leidt en de activatie- of vigilantie-func

tie. De tweede functie is een onmisbare voorwaarde voor de eerste. 
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De relatie tussen de cue-functie van de stimulus en het activatie

niveau staat weergegeven in figuur 4. 

Figuur 4: de hypothetische relatie tussen activatie-niveau en de 

cue-functie van een stimulus, volgens Hebb (1955). 
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optimum 
\ 

De cue-functie van de stimulus is het grootst, wanneer het activatie

niveau gematigd is. Bij een hoger of een lager niveau vermindert de 

waarde van de cue. Het gedrag vertoont dan een geringere efficiëntie. 

Iemand die in een toestand van angst verkeert en dus een hoog activa

tie-niveau heeft, zal minder snel de oplossing van zijn moeilijkheden 

kunnen vinden dan wanneer hij in een meer ontspannen toestand is. 

Op zich heeft figuur 4 niets met de aangenaamheid van een stimulus te 

maken, maar Hebb beweert, dat het activatie-niveau gelijk gesteld kan 

worden aan een drijfveer. Men zou streven naar het optimale activatie

niveau; verkeert men niet op het optimale niveau dan zal men actie on

dernemen om dit niveau te bereiken. Hebb neemt aan, dat het functione

ren van de synapsen in de hersenschors bevorderd wordt door het onge

richte "bombardment of the arousal system". Als dit bombardement een 

laag niveau heeft, zal een toename ervan de corticale activiteit ver

hogen, dat wil zeggen, als het activatie-niveau laag is, zal een res

pons die een verhoogde stimulatie teweeg brengt en derhalve een verho

ging van activatie een grote kans hebben herhaald te worden. Deze sti

mulatie heeft met andere woorden "beloningswaarde" of hedonische 

waarde. Wanneer het activatie-niveau hoog is, zal juist een respons 

die activatie-verlaging veroorzaakt, versterkt worden. 
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De belangrijkste stelling is, dat de mens of het dier een evenwiehts

toestand tracht te bewaren of te herstellen (homeostase). De term "ho

meostase" is ingevoerd door de fysioloog Cannon (1932) om er de sta

tionaire toestand mee te beschrijven die het resultaat is van de fy

siologische processen in het organisme. Hoewel de term "homeostase" 

vrij nieuw is, heeft het idee van het evenwicht-zoekende org~nisme al 

een lange traditie. Cannon vond het terug bij Hippocrates, bij Spina-

za (conatus se conservandi: elk object probeert zichzelf te blijven) 

en bij Spencer (evenwicht als een evolutionair doel). Ook Fechner's 

stabiliteitsbegrip is verwant aan homeostase (cf. Cofer en Appley 1968). 

In de psychologie is het evenwiehts-principe minder aangeslagen dan men 

zou kunnen verwachten. De psychologen die er gebruik van maken zijn 

vooral de veld-theoretici (zoals Lewin) en de motivatie-theoretici. 

Hebb behoort tot deze laatste categorie. Het verschil tussen het be

staande en het optimale activatie-niveau werkt motiverend, in die zin, 

dat het individu aangezet wordt tot een handeling, die dit verschil 

ongedaan moet maken, aldus Hebb. Sommige evenwicht-herstellende hande

lingen lijken vreemd of zinloos, zoals bijvoorbeeld het ijsberen van 

een zenuwachtige patiënt in de wachtkamer van de dokter; andere hande

lingen zijn zelfs schadelijk,zoals het roken van sigaretten of het ge

bruik van drugs. Het resultaat van deze handelingen is echter steeds 

het herstel van het evenwicht. 

Indirecte steun voor de stelling van Hebb wordt geleverd door het on

derzoek dat Eysenck vermeldt in een boek van Berlyne en Madsen (1973). 

Het onderzoek betreft de gewoonte van het roken van sigaretten. Eysenck 

stelt (p. 155), dat: 

a) het roken van sigaretten nicotine ~n het organisme brengt; 

b) de effecten van nicotine de doorslaggevende factor vormen bij de 

handhaving van de rookgewoonte; 

c) deze effecten variabel zijn: ze leiden tot een toename van activatie 

indien de ingenomen hoeveelheid nicotine klein is en tot een afname, 

wanneer de hoeveelheid groot is. 

"It appears, therefore, that nicotine can have two effects, it can 

either cause an increase or a decrease in the acetylchloline release 

from the parietal cortex and can cause changes in the EEG consistent 
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either with increased or decreaeed corticaZ activity" (Armitage al 

1968, p. 334, cf. Eysenck 1973). 

Mensen die ander hun optimale activatie-niveau zitten, zullen proberen 

om hun bestaande niveau te verhogen, bijvoorbeeld door van omgeving te 

veranderen, door het verrichten van bepaalde handelingen of door het 

innemen van farmacologische middelen zoals koffie en tabak, mits de 

hoeveelheid ingenomen nicotine beperkt is. Dan kan een toename van ac~ 

tivatie, een activatie-verhaging, plaats vinden. 

Armitage stelt, dat een roker "finger-tip control" heeft over zijn ni

cotine-inname; hij kan het tijdsinterval tussen de trekjes variëren, 

de kracht en de duur van de trek, het totaal aantal trekken per siga

ret en hij kan inhaleren of niet. Bovendien kan hij een sigaret kiezen 

die een hoger of een lager nicotine-gehalte heeft. Een verklaring voor 

de moeite waarmee het roken wordt afgeleerd, is wellicht, dat nicotine 

zo'n uitstekend middel is om het activatie-niveau te regelen. 

In hoofdstuk 4 is gebleken, dat een straat de hoogste waardering krijgt, 

wanneer hij de stimulus-aspecten AfWisseling en Bomen bezit. Aan de 

theorie van Berlyne kan de veronderstelling worden ontleend, dat dit 

zo is, omdat AfWisseLing een activatie-verhogende invloed en Bomen een 

activatie-verlagende invloed heeft op de waarnemer. De combinatie van 

deze twee invloeden resulteert in een positief evaluatief oordeel over 

de straat. 

Naar aanleiding van de stelling van Hebb kan men zich afvragen of een 

straat met Bomen en AfwisseLing altijd, in alle omstandigheden, de hoog

ste waardering krijgt. Hebb stelt, dat voor de waardering van een sti

mulus niet alleen de stimulus--eigenschappen belangrijk zijn, maar ook 

het activatie-niveau waarop de beoordelaar verkeert. Het is mogelijk, 

dat een straat met AfWisseling en Bomen alleen de hoogste waardering 

krijgt, wanneer het activatie-niveau in de buurt van het optimum ligt. 

De waardering voor een dergelijke straat zou kunnen verminderen als het 

activatie-niveau niet optimaal meer is. Aangenomen, dat het aspect 

Bomen een activatie-verlaging veroorzaakt, dan kan men verwachten, dat 

een straat met dit aspect in geval van een activatie-niveau dat boven 

het: optimum ligt (supra-optimaal is} een hogere waardering zal krijgen 

dan een straat die zowel Bomen als AfWisseLing heeft. Evenzo zal een 

straat met alleen het aspect AfwisseLing een hogere waardering krijgen 
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dan een straat met Afwisseling en Bomen, wanneer het activatie-niveau 

onder het optimum ligt (sub-optimaal is). zo•n straat maakt het herstel 

van het optimum mogelijk. 

Dit is de tweede veronderstelling die in een nader onderzoek getoetst 

zal worden. 

Naast de eigenschappen van de stimulus en de fysiologische toestand van 

de beoordelaar kan het verschil in persoonlijkheidseigenschappen een 

derde variabele zijn die van belang is bij het beoordelen van straten. 

Volgens Eysenck (1973) heeft niet iedereen hetzelfde niveau van activa

tie als optimum; sommigen bezitten een lager optimum dan gemiddeld en 

anderen een hoger. Het schijnt, dat dit verschil overeenkomt met een 

verschil in "extraversie". Extraversie is een persoonlijkheids-eigen

schap die geoperationaliseerd kan worden met behulp van een vragenlijst 

onder andere. met de Maudsley Personality Inventory (Eysenck en Eysenck 

1969). Deze meet de sociabiliteit van een individu, zoals het hebben 

van veel vrienden en kennissen en het frequent bezoeken van feestjes 

en • De relatie tussen de waardering voor een stimulus en het 

activatie-niveau en introverten en extraverten is afgebeeld in figuur 

S. De term "stimulatie-niveau" is bij Eysenck identiek aan "activatie-

niveau". 

5: De hedonische toon (waarde) als een hypothetische functie -""---
van het stimulatie-niveau en van 

Eysenck (1973) 
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Eysenck stelt, dat extraversie een biologische basis heeft: "Intro

verte are characterized by a reticular formation the activating pa:r•t 

of which has a low threshold of arousal, while the recrui-
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ting part of it has a reZatively high thresho~ of arousal; aonversely, 

extraverte are aharaaterized by their possession of a reticulair forma

tion hlhose aativating part has a high threshold of arousaZ and hlhose 

Peeruiting (synahronizing) part has a Zohl threshol.d of arousal" (1969, 

p. 52). 

Het optimale activatie-niveau van extraverten heeft een hogere waarde 

dan dat van introverten en de eerstgenoemden zullen, volgens Eysenck 

(1973, p. 155) bij gelijke omstandigheden dan ook eerder in een toe

stand van sub-optimale activatie dreigen te raken dan de introverten. 

Toename van activatie kan daarom voor een extravert een tegengestelde 

hedonische waarde hebben dan die voor een introvert. 

Het is denkbaar, dat het verschil in extraversie de waardering voor 

een straat kan beÏnvloeden, in die zin, dat extraverten een straat met 

een sterkere activeer-potentiaal hoger zullen waarderen dan introver

ten. Een straat met AfWisseling zal door een extravert hoger worden ge

waardeerd dan door een introvert, terwijl een straat met Bomen hoger 

gewaardeerd zal worden door een introvert. 

Dit is de derde veronderstelling die getoetst zal worden. Samen met de 

veronderstelling over de functie van de stimulus-aspecten Bomen en Af

hlisseZing voor de evaluatieve beoordeling van een straat, zijn er vier 

veronderstellingen die nader bekeken zullen worden: 

I) de waardering voor een straat hangt samen met de aanwezigheid van de 

fysische aspecten Bomen en AfWisseling; 

2) het aspect AfWisseling heeft een activatie-verhogend effect, het as

pect Bomen heeft een activatie-verlagende invloed; 

3) de waardering voor een straat hangt tevens af van het activatie-niveau 

van de beoordelaar: een straat met zowel de aspecten AfWisseling en 

Bomen wordt het hoogst gewaardeerd als het activatie-niveau in de 

buurt van het optimum ligt, een straat met alleen het aspect Afwisse

Zing wordt het hoogst gewaardeerd, wanneer het activatie-niveau sub

optimaal is en een straat met Bomen, wanneer het activatie-niveau 

supra-optimaal is; 

4) extraverten waarderen een straat met Afhlisseling hoger dan een straat 

met Bomen, voor introverten geldt het omgekeerde, 
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6, HET ACTIVATIE-VERANDEREND VERMOGEN VAN DE STRAA'l'-ASPECTEN AFWISSELING 

EN BOMEN 

In dit hoofdstuk zal het activatie-veranderend vermogen van Afwisse

ling en Bomen worden onderzocht, zowel als de samenhang van deze aspec

ten met Evaluatie. De maten welke vaak gebruikt worden voor de meting 

van activatie-verandering zijn fysiologisch: de overgang in het EEG van 

a- naar S-golven en de veranderingen in indices die door het autonome 

zenuwstelsel geboden worden, zoals hartslagfrequentie, spierspanning, 

pupilwijdte, bloeddruk, huidgeleiding en ademhalingsfrequentie. Deze 

maten zijn echter geen van alle perfect. De kritiek op het gebruik van 

deze laatste groep van fysiologische reacties als maat voor activatie

verandering betreft ten eerste de lage correlaties tussen de reacties 

onderling en ten tweede de geringe specificiteit van perifere reacties 

zoals hartslag, ademhaling en huidgeleiding ten aanzien van de verande

ringen in de reticulaire formatie. Malmo (1959) pareert deze kritiek 

met de constatering dat intra-individuele correlaties tussen fysiolo-

reacties wel degelijk significant zijn, in tegenstelling tot de 

interindividuele. Men kan zich afvragen of het noodzakelijk is uitslui

tend psycha-fysiologische maten te gebruiken om een verandering van ac

tivatie te kunnen meten. Thayer (1970) toont aan, dat een minder "ob

jectieve" maat als een zelfverslag van de proefpersoon, gemeten met 

behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst, een goede indicatie kan 

geven van de activatie-verandering bij de proefpersoon. vergeleek 

de verschillen in hartfrequentie en huidgeleiding bij een aantal acti

vatie-niveaus met de antwoorden op een vragenlijst, de "Activation-Dé

activation Adjective Checklist" en vond.significante, positieve corre

laties (.70 en .65 resp.). De antwoorden op de vragen correleerden 

zelfs hoger met de afzonderlijke psycha-fysiologische maten dan deze 

maten onderling. Het is dus mogelijk om met behulp van 7-puntsschalen 

de activatie-verandering te meten. In het onderzoek is, naast de twee 

fysiologische maten, waarvan Thayer een positief verband signaleerde 

met de antwoorden op zijn vragenlijst (hartslag en huidgeleiding), een 

lijstje met soortgelijke bi-polaire 7-puntsschalen gebruikt, die ont

leend zijn aan het onderzoek van Evans en Day (1971). 
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6.1.1. QE!~!-Y~~-~~-E~~!~i~&~~~-~~-~~~~~Y!~-~Ei~~1i 
Twee veronderstellingen moesten worden getoetst: 

a) de straat-aspecten AfWisseLing en Bomen verlenen aan de straat he

donische waarde en 

b) de straataspecten AfWisseling en Bomen veroorzaken een tegengestelde 

activatie-verandering bij de beoordelaar van de straat. 

Om de toetsing mogelijk te maken werden 4 straten of straatgedeelten ge

selecteerd, waar de straat-aspecten in hoge mate aanwezig of in tegendeel 

afwezig waren. Deze straten waren: 

\) de Kalverstraat in Amsterdam, een straat met veel AfwisseLing, maar 

zonder Bomen (straat A); 

2) de Rustenburgstraat in Eindhoven, een straat met veel ~· maar 

zonder AfWisseLing (straat B); 

3) de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam, met zowel veel AfwisseLing 

a:s Bomen (straat AB) en 

4) de Hemelrijken in Eindhoven, een straat zonder AfWisseLing of Bomen 

(straat N). 

In deze vier straten zijn de straat-aspecten Afwisseling en Bomen sys

tematisch gecombineerd, terwijl de andere straat-aspecten er zoveel mo

gelijk gelijk zij~ 
Om elke straat aan alle proefpersonen te kunnen tonen, werden met deze 

vier straten alle permutaties gemaakt die mogelijk zijn (24), Iedere 

permutatie werd willekeurig toegewezen aan een proefpersoon, zodat het 

effect van de vertoningsvolgorde van de stimuli over de 24 permutaties 

gerandomiseerd kon worden. Op deze wijze ontstond een "randomized block 

design". (Kirk, 1968). 

6.1.2. §!!~ 

De stimuli waren geluidloze kleurenfilmopnames van de 4 straten met een 

I) De scores in bijlage 2A zijn hier niet van toepassing, omdat in deze 

vier straten dat gedeelte is opgezocht waar de vermelde straataspec

ten het sterkst vertegenwoordigd zijn. De scores in bijlage 2A gèl~ 

den voor de~ straat, De Hemelrijken is niet in bijlage 2A te

rug te vinden. 
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d 2 . I) d • uur van m~nuten • De camera wer op ooghoogte ~ngesteld, waarna een 

wandeling begonnen werd in de lengterichting van de straat. Getracht 

werd het beeld verticaal zo stabiel mogelijk te houden. 

Een groep van 24 ppn. werd uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. 

De ppn. waren qua geslacht\mannelijk), leeftijd en opleiding (THE) ver

gelijkbaar met de proefpersonen uit het eerdere onderzoek. Het merendeel 

van de groep was afkoros uit de afdelingen Natuurkunde, Electratechniek 

en Bedrijfskunde van de THE. De gemiddelde leeftijd bedroeg circa 22 jaar. 

Iedere pp. werd individueel behandeld, hij ontving voor 

beloning van IS gulden. 

deelname een 

De groep werd met 3 proefpersonen uitgebreid toen bleek, dat van 2 ppn. 

uit de oorspronkelijke groep de huidgeleiding voor een deel niet goed 

geregistreerd was of niet analyseerbaar was. Van deze twee 

oordelen en de andere metingen wel verwerkt. Elke pp. werd 

toegewezen aan een van de 24 permutaties van straten. 

6.1.4. Instrumentatie 

Het onderzoek vond plaats in de geluidsopnamestudio van de Centraal Tech-

nische Dienst van de • Deze ruimte is samengesteld uit 2 gedeelten, 

een geisoleerde ruimte welke is gestoffeerd en waar een 

staat opgesteld, plus twee luidsprekers en een tweede ruimte, met glas 

van de eerste afgescheiden, waar de licht- en geluidsterkte in de eerste 

ruimte geregeld kunnen worden. 

In de eerste ruimte bevonden zich bovendien een bureaustoel met armleu

ningen, een tafel en de registratieapparatuur voor huidgeleiding en hart

slag. In de tweede ruimte stonden 2 filmprojecten, geluidsapparatuur, een 

polygraaf en een voeding waarop alle instrumenten waren aangesloten. 

De huidgeleiding werd 

sieve electrode, een 

AgAgCl-electroden. De grote, pas-
2 

van 24 cm werd bevestigd aan de binnen-

I) Ik dank de heer Ruster en de filmploeg van de C.T.D. voor hun bemoeie

nis met de opnamen, 

2) Voor het gebruik van deze ruimte en van de noodzakelijke apparatuur 

dank ik de heren Brugmans en Smulders. 
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kant van de pols van de niet-dominante hand (voor alle ppn. de linkerhand), 

de kleine, actieve electrode, een S & W plakelectrode van 2 cm
2 

werd be

vestigd op de palm van de niet-dominante hand. De electrodenpasta die ge-

bruikt werd, was een NaCl-pasta. De electroden stonden in verbinding met 

een door de werkplaats van de C.T.D. vervaardigde weerstandmeter die 

een constante spanning afgaf van 0,5 Volt. Dit apparaat was voorzien 

van een 755 N log-versterker. De hartfrequentie werd geregistreerd met 

behulp van een cardiotachometer, bestaande uit een ECG-versterker, een 

15-30 Hz 24 dB/oct. filter, een camparator en een tijdmeter. De elec

troden van de cardiota:chometer werden bevestigd op de linker- en· rech

terpols en op de rechterenkel van de pp. Een 6-kanaals polygraaf van 

Rikadenko, Model 643, werd gebruikt om de hartslag- en huidgeleidings

gegevens vast te leggen op papier. Eén van de 6 kanalen werd gebruikt 

om een tijdsinterval van 30 seconden aan te geven en voor de markering 

van de stimulusperiode. 

Voorts werden er twee verzamelingen van 5 bipolaire oordelen voorgelegd, 

namelijk 5 evaluatieve en 5 activiteitsschalen. Deze schalen waren ver

deeld in 7 punten. De evaluatieve schalen waren: mooi-lelijk, onaantrek

kelijk-aantrekkelijk, saai-boeiend, aangenaam-onaangenaam en vervelend

interessant. De activiteitsschalenwaren: druk-stil, eenvoudig-ingewik

keld, opwindend-kalmerend, rustgevend-activerend en levendig-rustig. De 

derde en vierde activiteitsschaal zijn nieuw in vergelijking met het be

oordelingsonderzoek. Zij zijn toegevoegd naar aanleiding van de onder

zoeksresultaten van Evans & Day (I971), waaruit onder andere de relatie 

tussen activatieverandering en activiteitsoordeel bleek. 

Direct na aankomst kreeg de pp. uitleg over de gang van zaken in het 

onderzoek ("fysiologische reacties op straten"). Deze uitleg duurde 

circa 5 minuten .• Vervolgens werden de electroden aangesloten en werd 

de instructie voorgelezen. Deze luidde: 

"Er zullen U zodadelijk 4 filmpjes van 2 minuten worden getoond, afge

wisseld met ± 2 minuten pauze. Op elk van deze films is een straat te 

zien waar de cameraman op wandelsnelheid doorheen is gegaan, U moet 

zich tijdens het kijken naar de film voorstellen, dat U zelf door de 
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straat wandelt en er de gevels en andere objecten en gebeurtenissen be

kijkt. 

De bedoeling hiervan is het volgende: via de electroden die zojuist op 

uw huid zijn aangebracht, worden gedurende het kijken naar de film sig

nalen doorgegeven die door ons worden geregistreerd. Voor een goede 

registratie is het van het grootste belang dat U zo min mogelijk ver

andert van positie. Beweging, zelfs met uw vingers, veroorzaakt tij

dens het kijken een ruis op het signaal. Daarom moet U in een houding 

gaan zitten waarin U een kwartier lang zo ontspannen en bewegingsloos 

kunt blijven als mogelijk is. Voordat we beginnen met de eerste straat 

wachten we nog ongeveer JO minuten om U wat aan de situatie te laten 

wennen en om onszelf de gelegenheid te geven de registratie te contro

leren. Na iedere film heeft U gedurende de pauze de tijd een lijst met 

vragen over de straat in te vullen. Met deze lijst willen wij uw per

soonlijk oordeel over de straten vernemen. Daartoe heeft U 4 identie

ke antwoordformulieren, voor elke straat één. Op zo'n formulier ziet 

U een aantal schalen staan, aan weerszijden waarvan een bijvoeglijk 

naamwoord is afgedrukt. De termen aan weerszijden van een schaal zijn 

elkaars tegengestelde, zoals mooi tegenover lelijk. De ruimte tussen 

de tegengestelde termen is onderverdeeld in 7 vakken. Elk vak heeft 

een bepaalde betekenis. Wanneer de straat die U straks zult zien, naar 

uw mening mooi is, dan moet U in êên van de drie vakken die het dichtst 

bij de term "mooi" liggen een kruisje zetten. Dat zijn de vakken I, 2 

en 3. Vindt U de straat erg mooi, dan zet U het kruisje in vak I, het 

vakje dat het dichtst bij de term "mooi" ligt. Vindt U echter, dat de 

straat tamelijk, maar niet erg mooi is, dan zet U het kruisje in vak 2 

en vindt U eerder dat hij lichtelijk mooi is dan plaatst U het kruisje 

in vak 3. Vindt U de straat niet mooi maar lelijk, dan moet U het kruisje 

zetten in een van de drie vakken die het dichtst bij de term "lelijk" 

liggen. Vak 7 betekent "erg lelijk", vak 6 "tamelijk lelijk" en vak 5 

is "lichtelijk lelijk". Eên vak is niet genoemd en dat is vak 4. U zet 

het kruisje in dit vak, wanneer U niet tot een besluit kunt komen of 

wanneer U de termen niet toepasselijk vindt op de straat die beoordeeld 

moet worden. U moet voor elke straat alle schalen die op het formulier 

staan afgedrukt op deze manier invullen. Weifel echter niet te lang; 

het is de bedoeling dat U uw eerste indruk weergeeft". 

Na de instructie verliet de proefleider de proefpersoonruimte, dempte 
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hec licht in die ruimte en liet de ppn. JO minuten met rust. Ondertus

sen werd de eerste film ingelegd en werd de juistheid van de registra

tie gecontroleerd. Na de secring van iedere film kreeg de pp. ± 2 minu

ten rust voordat de volgende film vertoond werd. 

6.1.6. ~~~~~~E~~!~i~g-~~-~~E~~~~~=~ 
Met de correlaties tussen de 10 oordelen (N=27) werd een correlatie

matrix ingevuld, waarop de "principal-components"-analyse werd uitge

voerd, gevolgd door een varimaxrotatie. Vervolgens werden de oordeels

dimensiescores berekend, welke scores na een z-transformatie per ·dimen

sie aan een variantieanalyse werden onderworpen. (Het "randomized block 

design"). De twee factoren stelden de straat-aspecten Afwisseling en 

Bomen voor, beide met twee niveau's (wel/niet aanwezig in de straat). 

De verwachting was, dat er twee oordeelsdimensies zouden verschijnen nl. 

Evaluatie en Activiteit. De schalen die in Par. 6.1.4. als evaluatief 

werden aangemerkt, zouden een hoge lading op de eerstgenoemde dimensie 

krijgen, de andere schalen, inclusief de twee toegevoegde activatie

veranderirrgsschalen, een hoge lading op de tweede dimensie. 

Hypothese 1: de gemiddelde evaluatie-score zal voor de straten met Af

wisseling hoger zijn dan voor de straten zonder dit aspect. De straten 

met Bomen zullen eveneens gemiddeld een hogere evaluatie-score krijgen 

dan de straten zonder Bomen. 

Hypothese 2: de gemiddelde ac.tiviteits-score zal voor de straten met 

Afwisseling hoger zijn dan voor de straten zonder dit aspect. De straten 

met Bomen zullen gemiddeld een lagere activiteits-scare krijgen dan de 

straten zonder Bomen. 

De verwerking van de fysiologische data was als volgt: 

De huidgeleiding: Voor elke stimulus werd vastgesteld welke huidgelei

dingsreactie (SCR =skin conductance reaction), berekend in micromho's, 

de grootste was gedurende de eerste 30 seconden van de stimulusperiode. 

De keuze van dit interval was ingegeven door de veronderstelling, dat 

in de eerste 30 seconden van de stimulus, de reactie het meest spontaan 

en zuiver zou zijn, vrij van mogelijk storende cognitieve invloeden die 

gedurende het verder verloop van de stimulus een rol kunnen gaan spelen. 
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De grootte van de SCR diende als index voor het activatieveranderend 

vermogen van de stimulus; de stimulus welke in vergelijking met de an

dere drie, de grootste SCR oproept, werd gedefinieerd als de meest ac

tivatieverhogende stimulus. 

In een experinentele opzet als de onderhavige, waar elke stimulus 

slechts één Keer aan een aantal verschillende ppn. vertoond wordt, is 

het gebruik van de ruwe SCR-score bij de analyse niet zonder problemen. 

Het belangrijkste probleem is het verschil in spreiding van de SCR's 

van de proefpersonen. Dit verschil, dat vaak de spreiding van de reac

ties van de afzonderlijke ppn. kan overtreffen, is een storende vari

antiebron in de huidgeleidings-reacties. Terwijl voor sommige ppn. een 

SCR van 10 micrombo een extreem grote reactie vertegenwoordigt, is een 

SCR van deze grootte voor andere ppn. juist relatief klein. Deze eigen

schap in het fysiologische materiaal moet zijn toe te schrijven aan ver

schillen tussen personen, die geen samenhang hebben met de psycholo

gische reacties die voor dit onderzoek van primair belang zijn, name

lijk de verschillen in de huidgeleidings-reactie op de 4 straten. 

Lykken en Venables (1971), die dit probleem onderkennen, stellen voor 

om de huidgeleidings-reactie te transformeren tot een proportie van de 

grootste huidgeleidings-reactie waartoe een pp. in staat is (1): 

(I ) 

SCR. 
~x 

SCRi(max) 

Zij schatten de maximale reactie (SCRi(max)) van de pp. door hem min

stens één sterke schok, een hard geluid of een andere schrik-stimulus 

aan te bieden. De SCR's kunnen op deze manier gecorrigeerd worden voor 

de individuele verschillen in spreiding. Een tweede oplossing voor het 

spreidingsprobleem is de standaardisatie van de SCR's per ppi (2): 

(2) ZSCR. 
~x 

SCR. - SCR. 
~x ~ 

De scores worden dan echtèr niet meer gemeten op een ratio-, maar op 

een intervalschaal. Deze oplossing biedt in het kader van dit onder

zoek wellicht meer perspectief, omdat de (zwakkere) aanname dat de ge-
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gevens een intervalkarakter dragen, in plaats van eèn ratiokarakter niets 

verandert aan de eventuele conclusie dat de 4 straten een verschillende 

reactie oproepen. Het gaat immers om relatieve verschillen. 

Een variantie-analyse zou dan kunnen uitwijzen of de pêr individu· 

gestandaardiseerde reacties op de 4 straten verschillen. 

de gemiddelde, gestandaardiseerde SCR op straten met 

groter dan op straten zonder dit aspect; de ge~iddelde, 

gestandaardiseerde SCR op straten met Bomen is kleiner dan op >traten 

zonder Bomen. 

per stimulus werd voor elke pp. het aantal hart

slagen geteld gedurende de eerste 30 seconden van de stimulus (HF{x). 

Deze gegevens werden op dezelfde wijze verwerkt als de huidgeleidings

reacties, dat wil zeggen ze werden per pp. gestandaardiseerd. Met een 

2 x 2 variantie-analyse (model I) werd nagegaan of de HFi's tussen de 

4 straten verschilden. 

de gemiddelde, gestandaardiseerde HF tijdens de vertoning 

van de straten met Afwisseling is groter dan tijdens de vertoning van 

de straten zonder Afwisseling; de gemiddelde gestandaardiseerde HF tij-

dens de van de straten met Bomen is lager dan tijdens de ver-

toning van straten zonder dit aspect. 

De laatste hypothese tenslotte, betrof de relatie tussen het verbale 

verslag van activatie-verandering en de grootte van de veranderingen in 

de huidgeleiding en in de hardfrequentie. Volgens Thayer (1970) bestaat 

er een verband tussen de antwoorden op activatie-veranderings

schalen en deze beide fysiologische maten. Evans en Day (1971) consta-

teerden een correlatie tussen huidweerstands-reacties en de 

scores op een activiteits-dimensie. 

Hypothese 5: er zal een positieve correlatie gevonden worden tussen de 

huidgeleidings-reacties en de hartslagfrequentie enerzijds en de acti

viteits-scores anderzijds. 

In de groep van 10 oordelen over de 4 straten worden de twee dimensies 

teruggevonden die verwacht werden: Evaluatie en Activiteit. Ze verkla

ren samen 84% van de variantie. Zie tabel ll. 
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Tabel 11: Varimax-geroteerde ladingen van 10 schalen op 2 oordeelsdi

mensies, gerangschikt naar grootte per dimensie 

Oordeelsdimensie 

Schaal I (Evaluatie) II (Activiteit) h2 
-··~~--··~~·· 

aantrekkelijk-onaantrekkelijk .95 .os .90 

aangenaam-onaangenaam .94 .00 .88 

mooi-lelijk .92 -.13 .85 

interessant-vervelend .87 .35 .88 

boeiend-saai .81 .47 .87 

activerend-rustgevend -.12 .89 • 81 

levendig-rus .29 .88 .85 

druk-stil .22 .87 • 81 

opwindend-kalmerend -.25 .86 .80 

ingewikkeld-eenvoudig .50 .66 .69 
·-~.-··~--· 

% geëxtraheerde variantie 45 39 84 

De activatieschalen "activerend-rustgevend" en "opwindend-kalmerend" 

laden, zoals verwacht, hoog op de activiteitsdimensie. Men zou deze 

dimensie dan ook de "activatiebeoordelingsdimensie" kunnen noemen. Ver

meldenswaard is de tamelijk hoge lading van de schalen "interessant-

vervelend", "boeiend-saai" en "ingewikkeld-eenvoudig" op oordeels-

dimensies. Hieruit volgt, dat een straat die als rustgevend en stil be

oordeeld wordt, misschien aangenaam en aantrekkelijk, maar zeker niet 

boeiend en interessant gevonden zal v1orden. Berlyne (1971) concludeert 

uit het overzicht van de literatuur over de relatie van aangenaambeid 

en interessantheid, dat deze beide niet gelijk zijn en dat de relatie 

gecompliceerd is. Uit een onderzoek met polygonen leidt Day (1967) af, 

dat er twee complex i te i tswaarden zijn die ee.n maximale aangenaamhei d 

opleveren en dat er slechts één complexiteitswaarde is die een maximale 

interessantbeid oproept. 

De tweede aangenaambeidspiek valt samen met de interessantheidspiek, de 

eenvoudigste polygonen worden als relatief aangenaam gescoord maar te

vens als relatief weinig interessant, de ingewikkeldste als aangenaam 

èn interessant. De gegevens uit tabel 12 vertonen een zekere overeen

stemming met die van Day, wanneer de complexiteitswaarde wordt opge

vat als activiteits- of activatiebeoordeling. 
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De variantie-analyse op de gestandaardiseerde evaluatie-scores met 

de faktoren AfWisseLing en Bomen lèvert een resultaat op, dat in over

eenstemming is met hypothese 1. De straat zonder de aspecten AfWisse~ 

Zing en Bomen heeft gemiddeld de laagste e~aluatie-score (iN= -1,29), 

de straat waar deze twee aspecten wel aanwezig zijn, krijgt gemiddeld 

de hoogste score (zAB = 0.70). AfWisseling en Bomen verhogen de aange

naambeid van een straat. Voor de variantie-analyse en de gemiddelde 

evaluatie-scores zie tabel 12a en b. 

Tabel 12a: Variantie-analyse op de evaluatie-scores (completely ran

domized block design). Model 1 

Bron 

I • Proefpersonen 

2. Straat-aspecten 

3. A [Wisse Zing 

4. Bomen 

5. AfWisselingxBomen 

6. Residu 

Totaal 

kwadraten aantal vri5- gemiddelde 

som 

7,988 

66,112 

15' 163 

41,618 

9,331 

33,904 

108,004 

heidagraden kwadr. som 

26 

3 

I 

78 

107 

0,307 

15,163 

41,618 

9,331 

0,435 

F p 

0,71 

34,86 <.01 

95,67 <.OI 

21,45 < .0 I 

Tabel 12b: De gemiddelde evaluatie-score per combinatie van straat

aspecten 

AfWisseling 

+ - m. 
J 

+ 0,70 0,54 0,62 

Bomen - 0,05 -I' 29 0,62 

m. 0,375 -0,375 o,oo 
J 
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Het significante inter-actie-effect wordt veroorzaakt, zo blijkt uit 

tabel 12b, doordat het verschil in effect van Afwisseling voor de stra

ten zonder Bomen groter is dan het verschil voor de straten met Bomen. 

Deze analyse bevestigt het resultaat van het onderzoek in hoofdstuk 4, 

dat de aanwezigheid van de straat-aspecten Afwisseling en/of Bomen 

aangenamer gevonden wordt dan de afwezigheid van deze aspecten. 

De variantie-analyse op de tweede groep oordelen, de activiteits-scores, 

levert eveneens positieve resultaten op. Zie tabel 13a. De effecten van 

, van Bomen en van hun interactie zijn alle significant. De 

straat met maar zonder Bomen (A) krijgt gemiddeld de hoog-

ste activiteits-scare 1,38), de straat zonder Ung, maar 

met Bomen (B) gt gemiddeld de laagste score (zB -0,91). 

hangt samen het het oordeel "op\vindend" en "druk", Bomen met 

"rustgevend" en "stil". 

Tabel 13a: Variantie-analyse op de activiteitsscores (completely ran-

domized block design) 

hmdr. aantal vrij- gem.kwadr. 

Bron som heirlsgraden som F p 

I. Proefpersonen 7,032 26 0,270 I, 134 

2. Straat-aspecten b2,417 3 

3. 58,788 58,788 247,008 < • 0 l 

4. Bomen 17,720 17,720 74,454 .OI 

5. 5,909 5,909 24,828 < .OI 

6. Residu 18,548 78 0,238 

Totaal 107,997 107 

Het significante interactie-effect wordt v.eroor:zaakt, zo blijkt uit ta

bel 13b, doordat het effect van Bomen voor de straten zonder AfwisseLing 

kleiner is dan voor de straten met 
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Tabel 13b: De gemiddelde activiteits-scare per combinatie van straat-

aspecten Afwisseling 
+ - m. 

J 

+ Q,Q9 -0,91 -0,41 

Bomen - 1,38 -0,57 0,41 

m. 0,74 -0,74 0,00 
J 

Hypothese 2 wordt met de resultaten in tabel 13a en 13b gesteund, de 

straten met Afwisseling krijgen een hogere activiteits-scare dan stra

ten zonder Afwisseling en de straten met Bomen krijgen een lagere score 

dan de straten met dit straat-aspect. 

Analyse van de invloed van de twee fysische straat-aspecten op de fy

siologische reacties levert voor de hypothesen 3 en 4 eveneens een on

dersteuning op. De hartslag-frequenties (HF) en de grootste huidgelei

dingsreacties (in micromho's) van de eerste halve minuut van de stimu

lus staan vermeld in bijlage 3. 

Uit de variantie-analyse op de per proefpersoon gestandaardiseerde 

SCR's blijkt, dat de straten met Afwisseling gemiddeld een grotere 

SCR oproepen dan de straten zonder (zA+AB = 0,38 tegenover zB+N = -0,38) 

en dat de straten met Bomen gemiddeld een kleinere SCR oproepen dan de 

straten zonder Bomen (zB+AB ~ -0,21 tegenover zA+N = 0,21). Zie tabel 

14 a en 14b, 

Tabel 14a: Variantie-analyse op de gestandaardiseerde SCR's. Model I 

(N ~ 100) 
kwadr. aantal vrij- gem.kwadr. 

Bron som heidsgraden som F p 

I • Proefpersonen 0,00 24 

2. Straat-aspecten 19,70 3 

3. Afwisseling 14,17 14,17 12,71 < .OI 

4. Bomen 4,42 4,42 3,96 < .os 
s. AfwisselingxBomen I , I I I , 11 

6. Residu 80,30 72 I , 12 

Totaal 100,00 99 
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Tabel 14b: De gemiddelde, gestandaardiseerde huidgeleidings-reactie 

per combinatie van straat-aspecten 

Afwis se Zing 

+ - m. 
J 

+ 0,06 -0,48 -0,21 

- 0,69 -0,27 0,21 

• 

m. 1 0,38 -0,38 o,oo 
J 

Uit de variantie-analyse op de eveneens per proefpersoon gestandaardi

seerde HF's blijkt, dat Afwisseling en Bomen hetzelfde effect hebben 

op de hartslag als op de huidgeleiding, De straten met Afwisselir~ roe

pen gemiddeld een hogere HF op dan straten zonder (~A+AB = 0,34 tegen-

over = -0,34), 1 de straten met Bomen gemiddeld een lagere 

HF (een hartslag-vertraging) oproepen dan straten zonder Bomen (zB+AB= 

-0,25 tegenover = 0,25), Zie tabel 15a en !Sb. 

Tabel !Sa: Variantie-analyse op de gestandaardiseerde HF's. Model l 

(N=l08). 

kwadr. aantal vrij- gem.kwadr. 

Bron som heidsgraden som F p 
~---··~··~ 

I. Proefpersonen 0,00 26 

2. Straat-aspecten 17,96 3 

3. Afwisseling 11 ,63 11,63 10,07 .OI 

4. Bomen 6,31 6,31 5.45 < .os 
5. AfWisselingxBomen 0,02 0,02 

6. Residu 90,04 78 I , 15 

Totaal 108,00 107 
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Tabel 15b: De gemiddelde, gestandaardiseerde hartfrequentie per com

binatie van straat-aspecten 

Afwisseling 

+ - m. 
J 

+ 0,09 -0,59 -0,25 

Bomen - 0,58 -0,08 0,25 

m. 0,34 -0,34 0,00 
J 

De fysiologische gegevens wijzen uit, gezien de resultaten in tabel 

14 en 15, dat de straat-aspecten AfWisse~ing en Bomen verschillende 

reacties veroorzaken. Op een straat met Bomen reageren de proefper

sonen (gemiddeld) met een relatieve vertraging van de hartslag en met 

een zwakkere huidgeleidingsreactie, terwijl op een straat met Afwisse

~ing gereageerd wordt met een relatieve versnelling van de hartslag 

en met een sterkere huidgeleidingsreactie. Deze resultaten onder

steunen de veronderstelling, dat het aspect Bomen activatie-verlagend 

en het aspect AfWisseling activatie-verhogend werkt. Hetzelfde kon 

reeds geconcludeerd worden naar aanleiding van de invloed van deze 

twee straat-aspecten op het activiteits-oordeel. Men mag dan ook ver

wachten, dat er een positief verband zal zijn tussen de activiteits

scores en de gestandaardiseerde fysiologische reacties. De correlaties 

tussen deze variabelen worden vermeld in tabel 16, 

Tabel 16: Correlaties tussen de afhankelijke variabelen 

Evaluatie Activiteit SCR HF 

SCR -.03 .37** 

HF -.02 .29** • 12 

n = 100 p(r**) <,01 

n 25 proefpersonen x 4 stimuli 
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Deze tabel toont een significante correlatie van de oordeels-dimensie 

Activiteit met de SCR- en HF-scores. De beide fysiologische reacties 

zijn onderling 'echter niet significant gecorreleerd. Dit resultaat 

steunt hypothese 5. Het activatie-veranderend effect van Bomen en Af

LS niet alleen meetbaar met behulp van fysiologische maten, 

maar ook met behulp van schalen, waarop de proefpersoon zelf zijn ver

andering van activatie kan aangeven. Dit laatste gebeurt ook gedeelte

lijk, wanneer hij de straat beoordeeld in termen van "druk" of "leven

dig". Hierin kan blijkbaar eveneens het activatie-veranderende effect 

van een straat tot uitdrukking gebracht worden. 

6.3. Discussie ---------
Wat op grond van de eerdere onderzoeksresultaten te verwachten was, 

is uitgekomen; de twee oordelen Evaluatie en Activiteit blijken op

nieuw onderscheidbaar te zijn van elkaar. Wanneer een straat beoordeeld 

wordt op "aangenaamheid" kan daaruit niet worden afgeleid hoe "druk" 

of "levendig" deze straat gevonden wordt, of andersom. 

Deze twee oordeelsdimensies lijken, gezien de overeenkomst met ander 

onderzoek (onder andere Osgood al 1957), de twee belangrijkste. 

De resultaten in dit hoofdstuk geven echter aanleiding stil te staan 

bij een aspect dat deze twee oordeelsdimensies gemeen hebben, namelijk 

de "Interessantheid". Dit oordeel is in dit onderzoek nog niet als een 

belangrijk aspect van zowel Evaluatie als Activiteit opgevallen, maar 

Berlyne(J971) heeft reeds eerder op de mogelijkheid gewezen dat Inte

ressantheid een variabele is, die te onderscheiden is van de hedonische 

waarde van de stimulus. De interessantbeid van een straat hangt als 

volgt samen met Evaluatie en Activiteit. Een straat is interessant 

wanneer hij "aangenaam" en tevens "levendig" of "opwindend" is. 

In hoofdstuk 4 is gebleken, dat een straat "aangenaam" en "levendig" 

gevonden wordt als het aspect AfWisseling in de straat aanwezig is. 

Er kan derhalve verondersteld worden, dat het interessantheids-oordeel 

een relatie heeft met dit straat-aspect. Berlyne (1971) verbindt de 

oordelen "aangenaamheid" en "interessantheid" met twee vormen van ex

ploratief gedrag: nl. verstrooiende en epistemische exploratie, welke 

onderscheiden kunnen worden in de manier waarop het individu zich tot 

de omgeving verhoudt. Epistemische exploratie is in tegenstelling tot 

verstrooiende exploratie gericht op het oplossen van de onzekerheid 
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die door de omgeving wordt veroorzaakt. Deze omgeving is voor het in

dividu "interessant". Het verdient aanbeveling om de relatie tussen 

Inte~essantheid en AfWisseling nader te onderzoeken, gezien de bete

kenis die de interessantbeid van een stimulus voor het gedrag kan heb

ben. 

De gegevens in dit hoofdstuk wekken de indruk, dat ze alle in overeen

stemming zijn met de theorie van Rerlyne (1971). Een stimulus heeft 

de hoogste hedonische waarde, wanneer hij zowel een activatie-verho

gend als een activatie-verlagend aspect bezit. Deze indruk is pas te

recht als aannemelijk gemaakt kan worden, dat Evaluatie hetzelfde is 

als "hedonische waarde" en dat de aspecten Afwisseling en Bomen een te

gengestelde activatie-verandering veroorzaken. Het eerste punt is niet 

moeilijk aannemelijk te maken, Berlyne gebruikt zelf het begrip "aange

naamheid" als synoniem voor "hedonische waarde", zodat aangenomen mag 

worden, dat met de evaluatieve schalen, die gebruikt zijn, de hedonische 

waarde van de straten is gemeten. 

Met betrekking tot het activatie-veranderend vermogen van de onderzoch

te straat-aspecten kan worden aangevoerd, dat de proefpersonen met de 

scores op de schalen "opwindend-kalmerend" en "activerend-rustgevend" 

te kennen hebben gegeven een straat met Bomen rustgevender te vinden 

dan een straat zonder Bomen en een straat met Afwisseling opwindender 

dan een straat die dit aspect niet heeft, De significante correlatie 

tussen de activiteits-score (waarin de "opwindendheid" van de stimulus 

mede vertegenwoordigd is) en de twee fysiologische reacties die geme

ten zijn, geven samen met de uitkomsten van de variantie-analyses op 

deze reacties nog meer steun aan de stelling, dat Bomen activatie

verlagend werken en Afwisseling activatie-verhogend. De lage correla

tie tussen de hartslag-frequenties en de huidgeleidingsreacties, welke 

overigens door Thayer (1970) voorspeld wordt, geeft stof tot nadenken. 

In beide maten zit blijkbaar een grote proportie variantie die uniek 

is, Deze unieke variantie heeft wellicht te maken met een verschil in 

de manier waarop activatie-verandering tot uitdrukking komt. De ene 

proefpersoon kan op een "activerende" stimulus reageren met een grote 

huidgeleidings-reactie en niet met een relatieve versnelling van de 

hartslag, terwijl een andere proefpersoon het omgekeerde doet. Het is 

kennelijk zo, dat een verandering van activatie niet volledig tot uit

drukking komt in êên fysiologische maat, maar soms in de een èn soms 
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in de ander. Dit verschijnsel is reeds langer bekend, het wordt in de 

literatuur aangeduid met "respons-specificiteit" (Lacey 1967). Een in

teressante vraag die zich nu voordoet is, of "respons-specificiteit" 

iets te maken heeft met persoonlijkheids-eigenschappen, zoals de eigen

schap Extraversie, die later in dit proefschrift ter sprake zal komen. 

Het is mogelijk, dat extraverten activatie-verandering op een andere 

manier tot uitdrukking brengen dan introverten. 

De resultaten verlenen steun aan de opvatting dat Afwisseling en 

Bomen activatie-veranderende aspecten zijn in een straat. 

Wellicht is het goed nog op te merken, dat hiermee niet is aangetoond, 

dat de straat alleen maar een 

wanneer er en 

dat een straat de hoogste 

activeer-potentiaal heeft. 

activeer-potentiaal kan hebben, 

Er is ook niet mee aangetoond, 

krijgt als de straat een optimale 

Er kunnen fysische aspecten bestaan die een sterker activatie-verande-

rend vermogen hebhen dan de twee genoemde straat-aspecten. Er is wat 

dit betreft weinig toe te voegen aan wat eerder al over de eventuele 

beperktheid van de van 7 fysische straat-aspecten is ge-

zegd. Een aanwij voor het bestaan van andere effectieve aspecten 

wordt geleverd door Prak (1973) die een aantal fysische factoren op

somt, welke zijns inziens het vormen van een "interne 

ruimte" vergemakkelijken. Een interne voorstellings-ruimte is het cog

nitieve beeld dat iemand van de omgeving heeft. Prak stelt, dat het 

gemak, waarmee een een interne voorstellings-ruimte 

maakt, bepaalt of de waardering voor de omgeving positief is. Men kan 

zich van een ruimte die overzichtelijk en begrensd is gemakkelijk een 

"interne maken en deze ruimte zal om deze reden wellicht 

positiever gewaardeerd worden. Het is mogelijk, dat de 

heid en de van de straatruimte activatie-veranderende as-

pecten zijn en met het aspect Bomen behoren tot een klasse van acti

vatie-verlagende aspecten. 
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7. VAN HET BESTJ~NDE ACTIVATIE-NIVEAU OP DE 

Uit de verzamelde gegevens blijkt, dat een straat die zowel een acti

vatie-verhogend als een activatie-verlagend aspect bevat, een hogere 

evaluatieve beoordeling krijgt dan een straat die één van beide aspec

ten heeft. 

Deze uitkomst is verklaarbaar, wanneer men er vanuit gaat, dat een 

proefpersoon die zich bevindt in een toestand van optimale activatie, 

de stimulus zal prefereren die hem in staat stelt het optimum te hand-

haven. Het is de straat AB (met 

de beste gelegenheid geeft. 

en Bomen) die hem daartoe 

De vraag is echter, of de keuze op AB blijft vallen indien het bestaan-

de activatie-niveau afwijkt van het optimale. Uit de homeastase-hypo

these van Hebb (1955) valt af te leiden, dat de pp. de stimulus zal 

zoeken die het optimale niveau kan herstellen. In geval van een supra

optimale activatie zal daarom een activatie-verlagende en in geval van 

een sub-optimale activatie een activatie-verhogende stimulus gezocht 

worden. Voor de preferentie van straten betekent dit, dat bij een sub

optimale activatie vooral de straat A gekozen zal worden en bij een 

supra-optimale activatie vooral de straat B. 

7. I. Methode 

7.1.1. ~JZ~:;t;__":_a_n_~e_E;oetsing 

Na beëindiging van deel I werden de deelnemende ppn. willekeurig toe

gewezen aan één van de twee nieuwe condities: verhoogde en verlaagde 

activatie. Een toestand van verhoogde activatie moest worden opgewekt 

met behulp van een stimulus die bestond uit een mengeling van tamelijk 

luidruchtige en ongewone straatgeluiden. Deze geluiden waren van een 

Franse vismarkt en een drukke verkeersweg. Een toestand van verlaagde 

activatie werd gerealiseerd door het ten gehore brengen van het ter

gend trage en doffe geluid van een pendule. De pp. werd drie minuten 

aan een van deze twee geluiden blootgesteld; ondertussen werden zijn 

hartslag en huidgeleiding doorlopend geregistreerd om te kunnen contro

leren of de condities van verhoogde c.q. verlaagde activatie gereali

seerd waren. Direct volgend op de activatieveranderingsstimulus werd 
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de pp. gevraagd zijn voorkeur uit te spreken voor êên van de stimulus

straten die hem in de vorm van foto's werden voorgehouden. 

7 • l. 2 • ~!:!!!!!!.!! 

De stimuli bestonden uit 10 verschillende kleurenfoto's van elk van de 

volgende typen straten: A, B, AB en N. 

Met de 40 foto's werden 10kaarten geformeerd waarop elk:type straat 

een plaats had. De positie van de typen op de 10 kaarten was gerando

miseerd. Iedere pp. kreeg per kaart dezelfde 4 straten te zien als 

zijn voorganger, maar de positie van de straten werd wel gewijzigd, zo

dat een irrelevant effect als positievoorkeur geneutraliseerd kon wor

den, De JO kaarten werden in een vaste volgorde aangeboden. 

7.1.3. !~~~!~f!:i:~-~g_E!~~~~!!!~ 

Aan het begin van deel 2 werd de volgende instructie voorgelezen: "U 

krijgt zodadelijk gedurende enkele minuten een geluid te horen, dat nog

al druk (rustig) is. Dit geluid is een marktgeluid (het tikken van een 

pendule). U moet zich voorstellen, dat U een vrij lange tijd achtereen, 

bv. een hele dag, in een dergelijke situatie van drukte (rust) hebt door

gebracht en dat U 's avonds weer naar huis terugkeert. 

Voor de terugkeer naar huis hebt U de keuze uit 4 straten. De bedoeling 

is, da~ U aangeeft aan welke straat U voor de terugweg naar huis de 

voorkeur geeft. Wanneer het geluid is geëindigd, zal ik U daarom 10 

kaarten voorhouden waarop steeds 4 straten slaan afgebeeld, 

Deze 4 straten verbeelden telkens de alternatieven die U voor de te

rugweg heeft. U kunt uw voorkeur het beste kenbaar maken met êén van 

deze aanduidingen: linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder. 

13 Ppn. kregen de "drukte"-instructie, 14 de "rust"-instructie. Nadat 

de proefleider zich had afgezonderd, werd het geluid ten gehore ge

bracht. De pp. werd dan 3 minuten alleen gelaten, waarna de proeflei

der opnieuw verscheen met de 10 kaarten. Deze werden in een vaste volg

orde aangeboden. De keuze van de pp. werd door de pl. genoteerd. 

De keuzen van de twee experimentele groepen werden na afloop van de 

proef vergeleken met de keuzen van een controle-groep, een groep die 
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geen activatie-verandering had ondergaan. Deze groep bestond uit 6 

Bouwkunde-studenten met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Hen werd 

gevraagd van elke kaart met 4 straten aan te geven welke straat gepre

fereerd werd. 

Hypothese 6: 

a) na een periode, waarin hij een activatie-verlagende stimulus beluis

terd heeft, zal de proefpersoon vaker kiezen voor de meest activatie

verhogende straat (straat A) dan voor straat B; 

b) na een periode, waarin hij een activatie-verhogende stimulus beluis

terd heeft, zal de proefpersoon vaker kiezen voor de meest activatie

verlagende straat (straat B) dan voor straat A; 

c) in geval van een ongewijzigd activatie-niveau zal de proefpersoon 

even vaak kiezen voor straat A als voor straat B. 

Deze hypothese kan uitsluitend worden getoetst in het geval, dat er 

sprake is van een daadwerkelijke verhoging of verlaging van activatie. 

Daarom werd er eerst nagegaan voor welke proefpersoon de condities ge

slaagd waren. Hun preferentie-gegevens werden daarna pas geanalyseerd. 

Een proefpersoon is in een toestand van verhoogde activatie, zo luidde 

het criterium, wanneer hij tijdens de eerste 30 seconden van het markt

geluid, ofwel een huidgeleidings-reactie geeft die groter is dan de re

actie die hij eerder gaf op de straat AB, ofwel een hartslag-frequen

tie vertoont die hoger is dan op AB. Dit criterium komt tegemoet aan de 

"respons-specificiteit", de verschillende wijze van reageren van de 

proefpersonen. De proefpersoon verkeert niet in een toestand van ver-

hoogde activatie, wanneer op een van de twee maten een reactie geeft 

die lager is dan zijn reactie op AB. De reactie op de straat AB werd als 

basislijn gekozen, omdat deze kan worden voorgesteld als de bovengrens 

van het voor activatie-verandering neutrale stimulusinterval. 

De activatie-verlaging-conditie werd als geslaagd beschouwd, wanneer de 

proefpersoon in de eerste halve minuut van het pendule-geluid een SCR 

of een HF vertoonde die kleiner was dan zijn reactie op de straat N 

(de straat zonder en Bomen). De reactie op deze straat 

werd opgevat als de ondergrens van het voor activatie-verandering neu

trale stimulusgebied. 
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De keuzen van degenen voor wie de condities gerealiseerd waren, werden 

per straattype opgeteld, waarna vervolgens per conditie werd vastgesteld 

hoeveel proefpersonen vaker straat A kozen dan straat B, dan wel straat 

B verkozen boven straat A. Voor deze gegev_ens werd de "exacte toets van 

Fisher" (Hays, 1969) voor 2 x 2-kruistabellen berekend. 

Van de groep van 14 proefpersonen in de activatie-verlagingsconditie 

zijn er 6 die ofwel een hartslagfrequentie ofwel een huidgeleidings

reactie te zien geven, die kleiner is dan hun reactie op straat N, de 

standaard-straat voor deze experimentele conditie. De overige 8 proef

personen vertonen één of meer fysiologische reacties op het pendule

geluid die groter zijn dan op straat N. 

Van de groep van 13 proefpersonen in de activatie-verhogingsconditie 

zijn er 8 die een "goede" reactie te zien geven. Voor deze 8 proef

personen is de conditie geslaagd. Vijf personen reageren op het markt

geluid met een verlaging van HF of met een SCR die kleiner is dan de 

reactie op straat AB. 

In de analyse zijn ook de twee proefpersonen opgenomen, waarvan alleen 

de HF kon worden geregistreerd. Beide kregen het pendule-geluid te horen. 

Een van hen reageert met een HF-vertraging, de andere met een HF-verho

ging, zodat de eerste proefpersoon behoort tot de groep voor wie de 

activatieverlagingsconditie geslaagd is, terwijl de tweede behoort tot 

de groep voor wie deze conditie mislukt is. 

De straatkeuzen van de proefpersonen voor wie de experimentele condities 

geslaagd zijn, staan samen met de keuze van de controle-groep vermeld 

in tabel 17. Hierin staan tevens, voor de vergelijking, de keuzen van 

die proefpersonen voor wie de condities niet geslaagd zijn. 

De keuze van straten lijkt, volgens tabel 17, sterk af te hangen van 

de experimentele conditie waarin de proefpersoon zich bevindt. Hypo

these 6 is echter met het materiaal in deze tabel niet te toetsen, 

omdat de 80 keuzen van bijvoorbeeld de groep proefpersonen in de ge

slaagde verhogingsconditie niet onafhankelijk van elkaar zijn. Elke 

proefpersoon koos immers tien maal. Hyp.othese 6 kan wel getoetst wor

den door van elke proefpersoon vast te stellen of hij vaker gekozen 
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Tabel 17: Straatkeuze, gesonnneerd per experimentele conditie. 

STRAAT 

Experimentele conditie A B AB N Totaal 

geslaagde verhoging 0 63 13 4 80 

geslaagde verlaging 31 7 16 6 60 

geen verandering (controle) 20 14 25 60 

verhoging 4 29 15 2 50 

niet-geslaagde verlaging 14 30 31 5 80 
-~--------

Totaal 69 143 100 18 330 

heeft voor straat A dan voor straat B, dan wel andersom. 

Tabel 18 bevat de frequenties van voorkeuren voor straat A (de meest 

activatie-verhogende straat) ten opzichte van straat B (de meest acti

vatie-verlagende straat) in de 5 onderscheiden experimentele groepen, 

geslaagde verhoging (GH), geslaagde verlaging (GL), controle (C), niet-

geslaagde verhoging (NGH) en niet-geslaagde (NGL). 

18: Frequenties van voorkeuren voor straat A ten opzichte van ..::.::.:::..=.::._c:...::...:.. 

straat B in 5 experimentele groepen. 

Experimentele Frequentie van 

groep A>B A<B aantal ppn. 

GH 0 8 8 

GL 5 6 

c 3 3 6 

NGH 4 5 

NGL 2 6 8 

33 

De frequentie-verdelingen van paren rijen in tabel 18 kunnen getoetst 

worden met de exacte toets van Fisher voor 2 x 2-tabellen, om na te 

gaan of de experimentele groepen een van elkaar afwijkende straat

keuze doen. Hiertoe wordt de exacte kans berekend van de verdeling 

in de verkregen 2 x 2-tabel volgens de hypergeometrische regel (Hays, 

1969): 
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p 
(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)! 
N!a!b!c!d! 

waar N de som is van de frequenties in de 2 x 2-tabel en a, b, c en d 

de frequenties zijn in de 4 afzonderlijke-cellen. Met behulp van deze 

kans p kan de nulhypothese, dat het verkregen resultaat toe te schrij

ven is aan het toeval, getoetst worden door deze kans op te vatten als 

het significantie-niveau. 

De kans op de in tabel 18 vermelde straatvoorkeuren van de groepen "ge

slaagde verhoging" (GH) en "geslaagde verlaging" (GL) is p 0,003, 

eenzijdig, welke ruim onder het significantie-niveau van a 0,05 ligt. 

Deze uitkomst geeft aan, dat er in de geslaagde activatie-verhogings

conditie significant meer proefpersonen zijn die straat B de voorkeur 

geven boven straat A dan in de geslaagde activatie-verlagingsconditie, 

waar de meeste proefpersonen straat A verkiezen boven straat B. Deze 

uitkomst is derhalve in overeenstemming met hypothese 6. 

Er zijn echter in tabel 18 ook resultaten die de geldigheid van deze 

hypothese aantasten. De groep GH verschilt namelijk in haar voorkeur 

wel significant van de controle-groep (p = 0,055), maar niet van de 

groep NGH (p = 0,385), terwijl daarentegen de groep GL niet signifi-

cant v~rschilt van de controle-groep (p 0,272) maar wel van de groep 

NGL (p = 0,051). De groepen NGH, NGL en C vertonen een straatvoorkeur 

die niet significant van elkaar afwijkt. 

7.3. Discussie ---------
De resultaten in dit hoofdstuk verlenen enige steun aan de hypothese, 

dat de hedonische waarde van een straat mede afhangt van het activa

tie-niveau van de beoordelaar. Wanneer het activatie-niveau supra

optimaal is, prefereert men een straat die "rustgevend" is boven een 

die "opwindend" is, terwijl het omgekeerde geldt, wanneer het activa

tie-niveau sub-optimaal is. De keuzen van degenen voor wie de activa

tie-verhogingsconditie niet geslaagd is bedreigen echter de juistheid 

van deze conclusie. Ondanks het feit, dat deze proefpersonen geen fysio

logische reacties geven tijdens het marktgeluid die op een verhoging 
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van activatie wijzen, is hun voorkeur niet verschillend van degenen 

die wel reacties vertonen. 

Dit kan op verschillende manieren worden verklaard. De eerste is, dat 

de procedure van het experiment zodanig was dat de proefpersoon kon 

doorzien wat er de bedoeling van was en dat hij 

eenstemming met de hypothese van het onderzoek. 

handelen in over-

Het onderzoek kan een zogenaamde "demand characteristic" gehad hebben. 

Deze verklaring valt echter als algemene verklaring af, omdat de groep 

proefpersonen voor wie de activatie-verlagingsconditie niet geslaagd 

is, een andere straatvoorkeur vertonen dan degenen voor wie deze con

ditie \vel geslaagd is. Het is mogelijk, dat de bedoeling van het expe

riment doorzichtiger was in de verhogingsconditie dan in de verlagings-

conditie, hoewel er zo direct geen omstandigheden op te noemen die 

maken. deze verklaring 

Een tweede is, dat de verhogingsconditie niet alleen fysio-

logische, maar ook cognitieve reacties heeft opgeroepen. Het is denk-

baar, dat de zich beter heeft kunnen voorstellen de gehele 

dag in een activatie-verhogende situatie te hebben doorgebracht dan in 

een activatie-verlagende. De instructie deed immers een beroep op het 

voorstellingsvermogen van de proefpersoon en het kan n, dat de cog-

nitieve reacties in de verhogingsconditie sterker waren dan in de andere 

conditie. De was wellicht iets realistischer en ge-

makkelijker "inleefbaar". 

Het gegeven dat de voorkeur van de proefpersonen in de groep 11 geslaagde 

activatie-verlaging" niet significant verschilt van de controle-groep 

is voor een deel te wijten aan het geringe effect van het pendule-

geluid als stimulatie. Slechts 6 van de 14 

proefpersonen vertonen op dit geluid fysiologische reacties die 

wijzen op een verlaging van activatie. Zelfs indien al deze 6 

personen A zouden boven straat B dan nog zou het ver-

schil met de keuzen van de controle-groep niet significant 

(p = 0,091, eenzijdig). Dit houdt in, dat de groep GL te klein was 

om een significant verschil te kunnen vinden met de controle-groep. 

Het ligt daarom in de bedoeling dit experiment te zijner tijd te 

herhalen, maar dan met meer efficiënte activatie-veranderingscondities 

en met grotere groepen 

toetst kan worden. 

zodat hypothese 6 scherper ge-
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8. EXTRA VERSIE 

Een derde factor de voorspelling van de hedonische waarde van 

straten kan, naast de aanwezigheid van activatie-veranderende aspec

ten in de straat en het verschil tussen het optimale en het bestaande 

activatie-niveau, het verschil zijn in optimaal niveau tussen de be

oordelaars zelf. Niet iedereen hecht aan hetzelfde activatie-niveau de 

maximale hedonische waarde; sommigen geven de voorkeur aan een hoger, 

anderen aan een lager niveau dan gemiddeld 1973, p. 155). 

Eysenck stelt, dat het verschil in optimum samenvalt met een verschil 

in extraversie. In 5 op bladzijde 52 is dit • Een 
extravert prefereert een hoger niveau dan een introvert. Dit manifes

teert zich in het gedrag van de extravert, dat er, volgens Eysenck, 

op gericht is om een verhoging van het "stimulatie-niveau" te bereiken, 

bv. door toename van sensorische informatie of door een verandering 

van omgeving. Extraverten streven een zodanig activatie-niveau na, dat 

de "doorsnee" stimulatie, die voor anderen voldoende of zelfs overma

tig is om het activatie-niveau te optimaliseren, voor een extravert 

daarentegen onvoldoende is. 

Het spreekt voor zichzelf, dat de persoonlijkheids-eigenschap "extra

versie" een belangrijke rol kan spelen bij de waardering van straten. 

straten verschillen in , kan, wanneer 

extraverten onder vergelijkbare omstandigheden een hoger niveau nastre-

ven dan 

met 

verondersteld worden, dat extraverten een straat 

(straat A) hoger en een straat met Bomen (straat B) 

lager zullen waarderen dan introverten. 

Deze s lijkt in strijd te zijn met hypothese I (straat AB wordt 

het hoogst gewaardeerd), maar dat is niet noodzakelijk. Optelling van 

de evaluatie-scores van extraverten plus introverten kan de waarderings

volgorde van hypothese I opleveren, indien AB voor beide groepen de op 

een na hoogste evaluatie-score krijgt, B voor extraverten de laagste 

en A voor introverten de laagste evaluatie-score. 

Over het verband tussen extraversie en evaluatie van straten wordt de 

volgende hypothese getoetst. 

: De correlatie tussen de extraversie-scores en de evaluatie=-'c.:....::;:.:.:..::.::.....:... 

scores voor straat A is significant ; de correlatie tussen de 
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extraversie-scores en de evaluatie-scores voor straat B is signifi

cant negatief. (Hoe hoger de extraversie, hoe hoger de waardering 

voor straat A en hoe lager voor straat B). 

Een ander onderwerp dat in dit hoofdstuk b'ekeken zal worden, is de 

vraag of extraverten en introverten zich onderscheiden in de manier 

waarop ze fysiologisch op de straten reageren. In de discussie van 

hoofdstuk 6 is het verschijnsel van de "respons-specificiteit" ver

meld en het is mogelijk, dat dit verschijnsel samenhangt met extraver

sie. 

Om de relatie tussen de extraversie-scores en de waardering voor stra

ten te kunnen bepalen, werd aan de 27 proefpersonen uit het voorgaande 

onderzoek een lijst voorgelegd, bestaande uit de extraversie-items van 

de Amsterdamse Biografische Vragenlijst van Wilde (1962) en uit een 

aantal buffer-items. Deze items hadden betrekking op de attitude ten 

opzichte van de gebouwde omgeving (zie bijlage 4). Deze lijst werd 

door alle proefpersonen na afloop van het preferentie-onderzoek inge

vuld. De percentiel-scores voor extraversie werden gecorreleerd met 

de evaluatie-scores van de straten A en B. 

De fysiologische reacties op de vier straten werden per proefpersoon 

gemiddeld. Deze scores werden in twee groepen verdeeld, namelijk een 

groep van de proefpersonen met de hoogste extraversie-score en een on

geveer even grote groep van proefpersonen met de laagste extraversie

score. Op deze twee groepen van gemiddelde fysiologische reacties werd 

een één factor-variantie-analyse uitgevoerd, om te zien of er verschil 

bestaat in de manier waarop extraverten en introverten reageren. 

De extraversie-scores van de 27 proefpersonen, welke met behulp van de 

E-items uit de Amsterdamse Biografische Vragenlijst verzameld werden, 

staan als percentiel-scores vermeld in bijlage 5. Het blijkt, dat de 

spreiding in de extraversie-scores aanzienlijk is. Er is zelfs een 

proefpersoon met de zeldzame percentiel-score van 100. De verdeling 

wijkt niet significant af van een normaal-verdeling. De gemiddelde E

score bedraagt 55,44; de standaard-afwijking is 26,76. 
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Tabel 20 toont de correlaties tussen de extraversie-scores en de evalu

atie-scores voor de straten A en B. Deze worden voor de volledigheid 

nog aangevuld met de correlaties van E met de Eva~uatie voor de twee 

andere straten en met de correlaties tussen E en Activiteit. 

Tabel 19: Correlaties tussen de extraversie-score en de evaluatie- en 

activiteits-scores per straat 

Correlatie tussen 

extraversie- en: 

I. Evaluatie-score 

2. Activiteits-scare 

A 

-.25 

-.12 

Straat 

B 

.JO 

.OI 

AB N 

-.14 -.20 

.22 . 15 

* .37 (n = 27) r.05 

Geen van de correlaties in tabel 19 is significant, zodat geconcludeerd 

moet worden, dat hypothese 7 niet kan worden gesteund. Extraverten en 

introverten verschil.len, althans in dit onderzoek, niet van elkaar in 

het oordeel over straten. Beide groepen geven de hoogste waardering 

aan straat AB. Deze uitkomst kan interessante gevolgen hebben voor de 

interpretatie van 5 op bladzijde 55. 

Een ander interessant resultaat is het volgende. 

De gemiddelde huidgeleidings-reactie van de proefpersonen met de hoog

ste extraversie-score (de 13 "extraverten") bedraagt 3,58 micromho, 

1 het gemiddelde van de 12 anderen (de "introverten") 1,63 micrombo 

bedraagt. Dit verschil is op !%-niveau significant (F
1 23 

= 13,68). De 
' gemiddelde hartfrequentie van de 14 meest extraverten (39,08) is daaren-

teven significant verschillend van die van de 13 meest introverten 

(36,40), Fl,ZS = 1,70. Het verschijnsel "respons-specificiteit" kan dus 

blijkbaar verband houden met extraversie. 

Extraverten verschillen niet van introverten in de waardering voor de 4 

getoonde straten. Beide groepen geven aan de straat met AfWisseling 

en Bomen de hoogste waardering. 
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Eysenck stelt in zijn boek ''Personalityt Structure and Measurement" 

(1969), dat introverten gekenmerkt kunnen worden door sterke exciteren

de en door zwakke inhiberende potentialen en dat extraverten het tegen

overgestelde kenmerk bezitten. Introverten lopen derhalve eerder het 

gevaar van een toestand van supra-optimale activatie, terwijl extraver

ten eerder in een toestand van sub-optimale activatie dreigen te raken. 

Een introvert zal daarom in vergelijking met een extravert een lager 

"stimulatie-,niveau" verkiezen, zo redeneert Eysenck (1973). Men kan, 

uitgaande van deze stelling, verwachten, dat een introvert de straat 

zal verkiezen met de zwakste activeer-potentiaal, de straat met het 

laagste stimulatie-niveau van de 4 getoonde straten. Deze verwachting 

blijkt echter niet uit te komen. 

De mogelijkheid bestaat, dat Eysenck*s stelling over een verschil in 

geprefereerd stimulatie-niveau niet juist is. 

De gegevens uit dit onderzoek zijn overigens niet de enige die twij-

fel doen rijzen over deze stelling. Eysenck (1967) illustreert zijn 

these met onderzoeks-resultaten waaruit blijkt, dat introverten beter 

dan extraverten bestand zijn tegen "sensorische deprivatie", een situ

atie van zeer geringe stimulatie. Extraverten, daarentegen, zouden 

meer pijn tolereren dan introverten. Weisen (1965 c.f. Eysenck 1973) 

constateerde, dat extraverten vaker stimulatie-producerend gedrag ver

toonden in een situatie van geringe stimulatie. Ludvigh en Happ (1974) 

melden ook een resultaat waaruit kan blijken, dat er een verschil be

staat tussen intro's en extra's in het stimulatie-niveau dat oncomforta· 

bel hoog gevonden wordt, maar de twee groepen verschillen niet signifi

cant in het geprefereerde niveau van stimulatie. Een verschil in de 

mate van tolerantie voor extreme stimulatie-niveau's hoeft blijkbaar 

niet samen te gaan met een verschil in optimaal stimulatie-niveau, Er 

kan verondersteld worden, dat er een stimulatie-niveau (activatie-niveau) 

bestaat, dat algemeen verkozen wordt boven elk ander niveau en dat ex

traverten een geringere tolerantie voor activatie-verlagende en intro

verten een geringere tolerantie voor sterk activatie-verhogende stimu

latie bezitten. Figuur 6 geeft een afbeelding van deze hypothese. 

De resultaten uit dit onderzoek zijn niet in strijd met deze hypothese. 

Men kan dezelfde straat-waardering verwachten van intro's en extra's, 

althans bij een bestaand activatie-niveau dat niet afwijkt van het op-
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~~---6~: Hedonische waarde als een hypothetische functie van het 

stimulatie-niveau en van de persoonlijkheid. 

positieve 
h•donische 
waarde 

n~gatieve 
hf.'donische 
waarde 

introvert _",.- -
'y/ 

"""" 

stimulatit'-niwau 

timale. De waarderingen van extraverten en introverten gaan echter uit 

elkaar lopen, wanneer het activatie-niveau verschilt van het optimum. 

Op grond van 6 kan voorspeld worden, dat in een situatie waarvan 

de activeerpotentiaal sterk afneemt, extraverten sneller of eerder een 

activatie-verhogende stimulus zullen zoeken dan introverten. In de ac

t.ivatie-veranderings-condities is gepoogd het activatie-niveau van de 

beoordelaar te veranderen met behulp van geluiden. De hypothese van fi

guur 6 is echter niet te toetsen met het materiaal uit deze condities, 

omdat niet bekend is of de activeer-potentiaal van de geluiden groot 

genoeg was. Om hierover meer zekerheid te verkrijgen, zal nog verder 

onderzoek moeten worden verricht. 
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9. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 

CONCLUSIES 

De belangrijkste ~onclusie, die men uit dit onderzoek kan trekken, 

is, dat de stimulus-respons-benadering voor de omgevings-psychologie 

vruchtbaar kan zijn. Deze benadering is voor dit onderzoeksgebied nog 

betrekkelijk uniek, maar verdient stellig meer aandacht. 

De straat is, volgens de S-R-benadering, opgevat als een verzameling 

eenvoudige, fysische stimulus-aspecten. Deze blijkt te kunnen worden 

teruggebracht tot een groep van 7 dimensionale straat-aspecten. Het 

hoofddoel van het onderzoek was, na te gaan, of er fysische straat-as

pecten zijn die verband houden met het gedrag ten opzichte van een 

straat. Het oordeel over straten is een gedragsvorm welke op een een

voudige manier gekwantificeerd en gemeten kan worden. Het kan een aan

duiding zijn van de mate waarin men een straat aanvaardbaar vindt of 

van de mate waarin een straat "aantrekkingskracht" heeft. Gebleken is, 

dat er drie dimensies te onderscheiden zijn in het oordeel over een 

straat. Deze zijn: evaluatie, activiteit en ruimtelijkheid. 

Het oordeel over een straat kan met de antwoorden op de volgende vra

gen worden beschreven: hoe aangenaam of aantrekkelijk is de straat; 

hoe interessant, hoe opwindend of druk, hoe toegankelijk of open en 

hoe geordend of ordelijk is hij? 

De straat wordt vooral aangenaam gevonden, wanneer er de aspecten Bomen 

en Afwisseling aanwezig zijn. Een straat bezit het aspect Bomen, indien 

hij rijen volgroeide bomen heeft. Hij bezit het aspect Afwisseling, als 

de gevelwand in kleur, vorm en materiaal gevarieerd is en als er veel 

voetgangers zijn. Een straat wordt opwindend en druk gevonden, wanneer 

hij een centrum-achtig voorkomen heeft, dat wil zeggen als er de as

pecten Eenheid en Afwisseling aanwezig zijn en wanneer het park-achtige 

in een straat ontbreekt, namelijk wanneer de aspecten Bomen en Voor

tuinen afwezig zijn. De informatie-waarde van een straat die als op

windend of druk gekwalificeerd wordt,is hoger dan van een straat die 

dit oordeel niet krijgt. Een straat is interessant als er Afwisseling 

is en hij is open of toegankelijk, wanneer de straat Breedte heeft. 

Tenslotte wordt een straat ordelijk of geordend genoemd, als Afwisse

ling afwezig is. 
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Berlyne (1967, 1971) stelt, dat er een verband bestaat tussen de aan

genaamheid, of de hedonische waarde van een stimulus, en de activeer

potentiaal van de stimulus. De activeer-potentiaal is het vermogen 

van de stimulus om de activatie van de toeschouwer te veranderen. De 

activeer-potentiaal is optimaal, wanneer hij gematigd is; de stimulus 

is het aangenaamst, wanneer de potentiaal niet te groot en ook niet 

te klein is. Dit is het geval bij de combinatie van een activatie-ver

hogend stimulus-aspect (arousal increasing device) en een activatie

verlagend aspect (arousal moderating device). De effecten van deze 

twee aspecten houden elkaa.r dan in evenwicht. 

In dit proefschrift is de mogelijkheid bekeken, of Bomen en Afwisse

ling activatie-veranderende straat-aspecten zijn en of deze twee as

pecten de optimale activeer-potentiaal zouden kunnen vormen. Gebleken 

is, dat AfWisseling en Bomen ongelijke fysiologische reacties oproepen 

en dat een straat met Bomen rustgevend en een straat met AfWisseling 

opwindend gevonden wordt. Op grond van deze resultaten kan aangenomen 

worden, dat het aspect Bomen activatie-verlaging veroorzaakt en dat 

het aspect AfWisseling het tegenovergestelde effect heeft. 

Een straat is aangenamer, indien beide aspecten erin voorkomen, omdat, 

zo zou men' kunnen stellen, de combinatie van deze twee aspecten de 

straat een activeer-potentiaal geeft die optimaler is dan elk aspect 

afzonderlijk. Het is wellicht zelfs zo, dat de combinatie van Bomen 

en AfWisseling de meest optimale activeer-potentiaal van een straat 

is, maar daarover bestaat geen zekerheid. 

Een straat is pas aangenaam, zo zou men uit het voorgaande kunnen 

concluderen, als er een even opwindende als rustgevende invloed van 

uitgaat. 

Vervolgonderzoek wekt echter de indruk, dat deze conclusie slechts 

opgaat, indien de toeschouwer zich bevindt in êên bepaalde psycholo

gische toestand, namelijk in een toestand van optimale activatie. De

ze kan gekarakteriseerd worden als de toestand waarin de toeschouwer 

zich het lieft bevindt. Het individu kan door allerlei omstandigheden 

op een niveau van activatie verkeren, dat afwijkt van het optimale 

niveau, Hebb (1955) stelt, dat het individu ernaar streeft het optima

le activatie-niveau te bereiken en dat het individu gedrag zal verto

nen, waarmee het optimale niveau bereikt kan worden. Ligt het niveau 

onder het optimum, dan zal het individu stimuli zoeken of produceren 

94 



die een activatie-verhoging teweeg kunnen brengen; in geval van een 

supra-optimaal niveau zal stimuli zoeken die het tegenovergestel-

de effect hebben. Het activatie-niveau kan, als deze stelling juist 

is, van invloed zijn op de waardering van straten. 

In hoofdstuk 7 is daarom gepoogd na te gaan of het bestaande niveau 

van activatie, geoperationaliseerd als de interne en externe stimula

tie die aan de keuze van stimuli vooraf gaat, de voorkeur voor een 

straat kan beinvloeden. Het blijkt, dat na activatie-verlagende stimu

latie vaker gekozen wordt voor een straat met een activatie-verhogend 

aspect, te weten een straat met terwijl na activatie-

verhogende stimulatie vaker gekozen wordt voor een straat met een ac

tivatie-verlagend aspect, een straat met Bomen. Zonder voorafgaande 

activatie-veranderende stimulatie wordt het vaakst gekozen voor de 

straat met de meer gematigde activeer-potentiaal, de straat met zo-

wel Bomen als . Uit deze gegevens kan de conclusie worden 

getrokken, dat de aangenaambeid van een straat geen constante is, maar 

op z'n minst voor een gedeelte co-varieert met de psychologische toe

stand waarin de beoordelaar verkeert. Deze conclusie maakt het niet 

alleen diegenen lastig die straten ontwerpen en veranderen, maar ook 

de onderzoeker die de waardering voor een gebouwde omgeving tracht te 

meten. Het kan bijvoorbeeld van de omstandigheden afhangen, waarin 

een proefpersoon voor de proef verkeerde, of een straat aangenaam wordt 

gevonden of niet. Dit impliceert, dat men bij de opzet van een experi

ment, waar de waardering voor verschillende omgevingen gemeten wordt, 

uiterste zorg moet besteden aan het onder controle houden van de om

standigheden waaronder gemetèn wordt. De moeilijkheid om de gegevens 

betreffende het activatie-veranderende vermogen van bepaalde straat

aspecten toe te passen bij het ontwerp en de constructie van een 

straat komt verderop in dit hoofdstuk nog ter sprake. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal een beschouwing gewijd worden 

aan een twee-tal onderwerpen: 

a) de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten; 

b) de mogelijkheid tot formulering van een theorie over activatie-be

heersing, 
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GENERALISEERBAARHEID VAN DE RESULTATEN 

De vraag die zich na elk psychologisch onderzoek voordoet, is of de 

resultaten generaliseerbaar zijn. Geldt he,t resultaat niet alleen 

voor afgebeelde straten (foto of film) maar ook voor "echte" straten; 

geldt het voor andere groepen mensen, voor andere omgevingen dan stra

ten, voor andere stimuli en voor andere gedragsvormen dan het beoor

delen of kiezen van straten? 

De straten, welke in dit onderzoek beoordeeld werden, verschillen nog

al van de straten waar de proefpersonen bijvoorbeeld op de terugweg 

naar huis doorheen zijn gegaan, Ten eerste is niet de straat zelf, 

maar een afbeelding ervan getoond en ten tweede is niet alle stimula

tie die een straat kan verschaffen in een afbeelding vertegenwoordigd. 

Stimuli zoals geluiden en geuren zijn weggelaten. Bovendien ziet de 

proefpersoon alleen dat, wat degene laat zien die de afbeelding ge

maakt heeft. De experimentele situatie heeft maar voor een beperkt ge

deelte betrekking op de werkelijke situatie. 

Toch kan men enig vertrouwen hebben in de stelling, dat het de activa

tie-verandering is van de straat-aspecten Bomen en AfWisseling die de 

waardering voor een straat bepaald heeft. 

Een eerste post-hoc argument is de overtuiging, dat de proefpersonen 

niet de afbeelding beoordeeld hebben, maar het afgebeelde. Iedere 

proefpersoon heeft, zo mag men aannemen voldoende voorstellingsver

mogen om met een gebrekkige afbeelding van de straat een goede indruk 

te kunnen vormen van de straat zoals die in werkelijkheid is. De rui

me ervaring met de gebouwde omgeving en met de afbeeldingen daarvan 

zorgt ervoor, dat men in feite niet de getoonde straat beoordeelt, maar 

het "interne voorstellingsbeeld" van de straat, dat door de afbeelding 

wordt opgeroepen. Een tweede speculatieve reden om aan te nemen, dat 

het onderzoeks-resultaat gegeneraliseerd kan worden naar reëele stra

ten, is de frequentie waarmee omgevingen met overheersende fysische 

aspecten bezocht worden en het motief van het bezoek, Een omgeving waar 

het aspect Bomen sterk overheerst, is het bos. Het bos ontleent zijn 

bijzondere recreatieve waarde aan de rust en de stilte die men er kan 

ondergaan. Een omgeving waar het tweede aspect overheerst, de AfWisse

ling, is de kermis. Deze heeft een functie die het tegenovergestelde 

is van die van het bos, namelijk als bron van extreme stimulatie. De 
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indruk bestaat, dat deze twee verschillende omgevingen bezocht worden 

om het activatie-veranderende effect, dat ervan uitgaat. Het is dus 

niet onaannemelijk, dat de waardering van een straat kan afhangen van 

de mate, waarin deze effecten door de straat worden opgeroepen. 

PRIVACY 

Men kan zich afvragen of het effect van activatie-veranderende straat

aspecten zich beperkt tot de waardering of "toenadering" van straten. 

Wellicht is het mogelijk de geconstateerde relaties tussen fysische om

geving en gedrag te generaliseren naar andere verschijnselen waarmee de 

omgevings-psychologie zich houdt. Een verschijnsel, waarover veel 

gepubliceerd wordt, is "privacy". Het begrip "privacy" levert definito-

risch echter hoofdbrekens op. De ene auteur behandelt privacy 

als een behoefte, de behoefte om in bepaalde omstandigheden alleen te 

zijn (Proshansky et al. 1970), een andere spreekt over de eis van indi

viduen om voor zichzelf te bepalen of en in hoeverre informatie wordt 

overgedragen aan anderen (Westin 1967). Weer een ander heeft het over 

het gevoel van privacy, de mogelijkheid om bijvoorbeeld ongestoord te 

kunnen lezen of studeren (Sommer 1966). Lewis (1967) beschrijft daar

entegen de fysische aspecten van privacy, zoals "de expressie van het 

eigene" en de "non-interactie met anderen". Deze laatste definitie 

komt dicht in de buurt van Nauta (1973). Hij definieert privacy als 

een vorm van sociaal gedrag, namelijk als gedrags-verberging, terug

trekking of afscherming tegenover anderen. De definitie van Nauta is 

in het kader van de omgevings-psychologie de meest vruchtbare. Deze 

omschrijving maakt het mogelijk om zinvolle vragen te stellen, zoals: 

wat is de psychologische functie van terugtrekking; in welke omstandig

heden trekt het individu zich terug; waar trekt het individu zich te

rug; moet de omgeving aan bepaalde fysische condities voldoen voor hij 

geschikt is als plek om zich in terug te trekken? etc. Vanuit bouwkun

dig oogpunt gezien, is het interessant te weten welke fysische condi

ties terugtrekking mogelijk maken. 

Een auteur die veel onderzoek verricht heeft naar het verschijnsel pri

vacy, is Sommer (1968). Vooral het gedrag in bibliotheken en cafetaria 

heeft zijn aandacht getrokken. De bibliotheek is één van de weinige so

ciale instituten waar negatieve sanctie wordt uitgeoefend op conversa

ties en ander luidruchtig, openbaar gedrag. Een bordje met de tekst 
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"stilte a.u.b." werkt doorgaans erg effectief, maar de bibliotheekge

bruiker richt zelf zijn gedrag zo in, dat verbaal en zelfs visueel con

tact tot een minimum beperkt blijft. Somroer stelt vast, dat mensen in 

een leeszaal bij voorkeur zodanig aan een tafel gaan zitten dat ande-

.ren ontmoedigd worden om aan dezelfde tafel plaats te nemen. De beste 

plaats hiervoor is aan het hoofd van de tafel, of als deze plaats ont

breekt, de middelste stoel aan een van de lange zijden van de tafel. 

Wanneer een tafel eenmaal door iemand bezet is, dan is bij gebrek aan 

vrije tafels een plaats op de hoek de meest geprefereerde plaats. Ge

vraagd naar de reden van de keuze van de leeszaal boven andere studie

gelegenheden, antwoordt de overgrote meerderheid van bibliotheekgebrui

kers die door Somroer werden ondervraagd, dat de leeszaal rustiger is en 

minder de concentratie verstoort. Dit antwoord is veelbetekenend, trou

wens ook het bibliotheekgedrag zelf. Er blijkt uit, dat men tracht de 

situatie te beheersen op een manier die het mogelijk maakt om geconcen

treerd bezig te zijn. Alleen in een omgeving die zelf rustig en derhal

ve activatieverlagend is, kan men zo'n activatieverhogende bezigheid 

als studeren ondernemen. Iedere andere stimulatiebron verhoogt het ac

tivatieniveau boven het optimum en maakt het moeilijk zich efficiënt te 

gedragen (Hebb 1955). Ook Laufer et (1973) onderkennen het belang 

van het beheersingsaspeet in privacy: "impliait in all. previous dis

aussion is the eontrol the individual has over self~ objeets, informa

tion and behavior. The need and ability to exert eontrol over these 

thinge and aativities ie a eritiaal element in any aonaeption of pri

vaay" (p. 360). 

Men zou kunnen stellen, dat terugtrekking of privacy een van de reacties 

is die vooral dan te constateren is, wanneer het activatieniveau van het 

individu supra-optimaal dreigt te worden of reeds geworden is. 

Het zou dan ook kunnen, dat het aspect Bomen en andere activatie-verla

gende stimulus-aspecten niet alleen van belang zijn voor de waardering 

van een omgeving, maar tevens voor het oproepen van een reactie als pri

vacy. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de generalisatie van het 

effect van activatie-verandering naar een verschijnsel als privacy zin

vol is. 
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Uit het voorgaande kan men concluderen, dat een straat aangenaam is, 

indien deze activatie-veranderende stimulus-aspecten bezit, waarmee 

de activatie van de beoordelaar op een optimaler niveau kan worden 

gebracht. Wanneer het activatie-niveau sub-optimaal is, dan wordt een 

straat met een activatie-verhogend aspect verkozen, terwijl een straat 

met een activatie-verlagend aspect de voorkeur krijgt als het activa

tie-niveau supra-optimaal is. 

Een gedachte, die naar aanleiding van dit keuzegedrag opkomt, is dat 

een gebouwde omgeving aangenaam is, indien deze de gebruiker in de ge

legenheid stelt om zijn activatie-niveau te Uit experimenten 

met het roken van sigaretten (Eysenck 1973) is gebleken, dat nicotine 

op een subtiele manier gebruikt wordt om een toestand te bereiken van 

psycha-fysiologisch evenwicht. Rokers hanteren blijkbaar de sigaret om 

hun activatie-toestand te beheersen. Dit gaat misschien niet alleen op 

voor sigaretten of andere genotsmiddelen zoals drugs en alcohol, maar 

ook voor verschillende fysische eigenschappen van de gebouwde omgeving. 

Voor het bereiken van een optimale activatie-toestand n waarschijn-

lijk meerdere vormen van stimulatie geschikt. Ze zijn wellicht ook uit

wisselbaar. Misschien kan men, wat men met roken bereikt, net zo goed 

bereiken met een wandeling door een opwindende of juist rustgevende om

geving. Voor rokers heeft deze gedachte iets bemoedigends: er zijn nog 

andere middelen om de activatie te regelen. 

Nu is het zo, dat niet iedereen een roker is; sommige mensen hebben 

geleerd om de sigaret als een activatie-veranderend middel te gebrui

ken, anderen hebben geleerd andere middelen te hanteren. Hetzelfde kan 

wellicht worden opgemerkt van de gebouwde omgeving. Men moet eerst er

varing hebben opgedaan met de omgeving om het activatie-regulerend ver

mogen van de omgeving te kennen en te gebruiken. Het is denkbaar, dat 

er mensen zijn die de gebouwde omgeving niet gebruiken als activatie

regulator. Dit zou het geval kunnen zijn met extraverte persoonlijkhe

den. Zij gebruiken wellicht vaker of eerder sociale stimulatie om hun 

activatie te regelen. De gebouwde omgeving levert echter voor iedereen 

een onontkoombare ervaring, zodat verondersteld mag worden, dat het 
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activatie-veranderend vermogen van de gebouwde omgeving algemeen be

kend is. Hieruit kan het belang van de omgeving als vorm van stimula

tie worden afgeleid. 

Omdat er blijkbaar verschillende middelen ~ijn waarmee het activatie

niveau geregeld kan worden, is het moeilijk te voorspellen wat er ge

beurt als de fysische omgeving niet de geschikte aspecten bevat. Zeker 

is, dat een dergelijke omgeving minder aangenaam gevonden zal worden. 

Men zal misschien de situatie trachten te ontwijken, maar het is niet 

~eker of men moeite ~al doen de omgeving te veranderen. Het effect van 

het ontbreken van de geschikte fysische aspecten in een woon-omgeving 

kan gemakkelijk gemaskeerd worden met de vele middelen waarmee men de 

activatie kan regelen, bijvoorbeeld radio- of T.V.-programma's. De kwa

liteit van een woon-omgeving wordt minder belangrijk naarmate de moge

lijkheden tot verplaatsing uit de eigen omgeving groter worden. Acti

vatie-veranderende middelen als een televisie-programma of andere non

sociale stimulatie kunnen echter negatieve neven-effecten hebben. De 

toegenomen privacy in veel woonwijken is er wellicht de oorzaak van, 

dat het sociaal contact er verarmt en dat de bewoners vereen~amen. Het 

blijft daarom noodzakelijk bij~ondere zorg te besteden aan de kwaliteit 

van de gebouwde omgeving. 

Het zoeken naar de condities die de omgeving "psychologisch verantwoord" 

doen zijn verdient dan ook een hoge prioriteit. 
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SUMMARY 

The main purpose of the study was to identify some physical aspects 

of streets that are behaviourally effective. It was assumed that "en

vironmental behaviour" could at least partially be predicted by the 

simple and visual aspects of streets. The street was therefore des

cribed in terms of 61 physical stimulus-aspects. This collection could 

empirically be reduced to seven orthogonal dimensions: 

I) uni ty of the s treet-wall; 

2) Building-heigth; 

3) The preserree of grown-up 

4) The presence of a planted 

5) Architectural variety and 

6) Street-width; 

trees; 

eentre-s trip; 

excitement; 

7) The preserree of front-gardens. 

Subjective judgments of streets were conceived as an easily quantify-

able form of individual environmental behaviour, which is eas to 

be quantified since this behaviour can be measured by means ot bi

polar rating-scales. The judgments can be used as an index of the ac

ceptability and attractiveness of a street. 

Factor-analysis of the judgments of IS streets by 87 technology stud

ents showed that there are at least three dimensions in judging a 

street subjectively, i.e. 

is pleasant or attractive, 

the measure in which a street 

indicating the subjective impres-

sion of the liveliness of a street and , which dirneusion re-

presents the qualification of the accessibility of a street. A possi

bie fourth and fifth dirneusion are Order and 

A street gets the most positive evaluation when it contains the two 

physical aspects, "grown-up trees" and "architectural variety". A 

street is rated "lively" or "active" when it has a town-centre-like 

character which means that the street-walls are united and architec

turally varied in addition to the absence of a park-like appearance 

which means that it lacks grown-up trees and front-gardens. The in

formation value of streets has a positive correlation with the "ac

tivity" of a street. 

Astreet is more "open" or "accessible" when it is wider. Interest-
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ingness depends on the presence of Variety, while Order depends on 

the absence of this physical street-aspect. 

Berlyne (1967, 1971) postulates arelation between the pleasantness 

or the hedonic value of a stimulus and the arousal-potential of that 

stimulus. The arousal-potential is the ability of the stimulus to ac

tivate the organism. It is optimal if moderate, which means that the 

stimulus has the highest hedonic value when its arousal potential is 

neither too large nor too small. This is the case when the stimulus 

combines an arousal-increasing device with an arousal-decreasing de

vice. The effects of these two devices are counter-balancing. 

This dissertation has explored the possibility of "Trees" and "Variety 11 

to be arousal-changing aspects of a street and has posed the question 

whether the aspects tagether can constitute the optimal potential of 

a street. It appeared that "Trees" and "Variety" produce unequal phy

siological reactions (pulse-rate and skin-conductance reaction) and 

that a street with "Trees" is judged "Q;uieting 11 and "Dé-arousing 11 , 

while a street with "Variety" is judged "Exaitinq 11 and "Arousing". 

These results support the proposition that "Trees" cause arousal-de

crement and that "Variety" causes arousal-increment. 

A street is more pleasant when both aspects are represented because 

the combination can give the street a more optimal arousal potential 

than each aspect separately eau. Au equally exciting and quieting ef

fect gives the street a positive evaluation. 

Continued research, however, makes it clear that this conclusion is 

only partially true, namely when the subject is in one particular 

psychological condition, in a condition of au optimal level of 

arousal. 

In certain events the existing level may derivate from the optimal level. 

Hebb (1955) suggests that a drive toward optimal arousal-level might 

exist so that the individual will produce behaviour by which he eau 

reach the optimum. He will seek stimuli that are liable to increase the 

level when it is sub-optimal. When it is supra-optimal the individual 

will seek stimuli that have an arousal-decreasing effect. 

In chapter 7 I have tried to investigate the influence of the existing 

arousal level on the preferenee of streets. The existing arousal was 

operationalized as the sum of internal and external stimulation that 
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preeerles the selection of stimuli. It appeared that after arousal-de

creasing stimulation the subjects prefer more frequently the street 

with an arousal-increasing effect (Variety), whereas after arousal 

increasing stimulation the subjects prefer more frequently the street 

with an arousal-decreasing effect (Trees). Without prededing arousal

changing stimulation the street with the mederate arousal-potential 

(Trees plus Variety) is more aften preferred. From this data one can 

infer that the pleasantness of a street is not a constant factor. 

The idea that emerges from the street-preferences is, that a built en

vironment is pleasant when it enables the user of the environment to 

control his arousal-level. From experiments with the habit of smoking 

(cf. Eysenck 1973) it appeared that nicotine ~s used in a 

subtle way to reach a psycho-physiological homeostasis. People appear-

antly smoke 

be said of 

It is difficult to 

to control their level of activation. What can 

may be applied to selecting environments. 

what is going to happen when the built 

environment lacks the adequate aspects, because here are pos-

many ways to control arousal-level. Undoubtedly such an environ

ment will be less pleasant, the individual will try to avoid it, but 

it is not certain whether he will try to change this environment. The ne

effect of a built environment can easily be masked by other a

devices (social or non-social). The question is, how

ever, whether non-social stimulation such as television-programs or 

drugs has the same effects as the built environment has. The 

increased in many. urban areas may be the cause of an impove-

risbed social contact between town-dwellers or of an increased feeling 

of alienation. It remains therefore necessary to pay muc.h attention to 

the quality of the built environment. Environmental psychology is one 

of the tools with which one can c.reate a built environment that is 

"psychological.ly 
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Bijlage lA. Lijst met straatbeschrijvende variabelen 

1. Aantal verticale vlakken: 7""' =0 ~. =1 7'\1 =2 ~ =3 M =4 -f>:4- =5; 

2. Hoeveelheid verschillende kleuren: zeer weinig, 5 = zeer veel; 

3. Lichtintensiteit: 1 = zeer donker, 5 zeer licht; 

4. Lengte van het uitzicht in meters; 

5. Breedte van de rijbaan in meters; 

6. Breedte van het linkertrottoir in meters (m); 

7. Breedte van het rechtertrottoir in meters (m); 

8. Voetgangersdrukte op de foto: 1 =erg weinig voetgangers (0-15), 4 erg 

veel (<46); 

9. Aantal geparkeerde auto's: te scoren vanaf de foto; 

10. Aantal fietsers en brommers: te scoren vanaf de foto; 

11. Aantal auto's en vrachtwagens: te scoren vanaf de foto; 

12. Aantal overstekende voetgangers, fietsers en kruisende auto's: te scoren 

vanaf de foto; 

13. Aantal te onderscheiden huizenblokken; 

14. Aantal kerken en andere openbare gebouwen; 

15. Gemiddelde leeftijd van de bebouwing; 

16. Gemiddelde hoogte van het linker gebouwenblok; 

17. Gemiddelde hoogte van het rechter gebouwenblok; 

18. Aantal woningen in het linker gebouwenblok; 

19t Aantal woningen in het rechter gebouwenblok; 

20. Opvallendbeid van de huizen: 1= ongeprononceerd, 3 = geprononceerd; 

21. Onregelmatigheid in de breedte van de huizen: 1 = regelmatig, 3 = onregel

matig; 

22. Onregelmatigheid in het dak-contour van de huizen: 1 

regelmatig; 

23. Gemiddelde lengte van een blok huizen in meters; 

regelmatig, 3 on-

24. onregelmatigheid in de indeling van de gevels: 1 regelmatig, 3 onregel-

matig; 

25. Hoeveelheid straatmeubilair; 

26. Breedte van de middenberm in meters; 

27. Aantal bomen aan de linkerkant van de straat; 

28. Aantal bomen op de middenberm; 

29. Aantal bomen aan de rechterkant van de straat; 

30. Hoogte van de bomen aan de linkerkant in meters; 

31. HOOgte van de bomen op de middenberm in meters; 

32. Hoogte van de bomen aan de rechterkant in meters; 

33. Aantal onderscheidbare struikengroepen aan de linkerkant van de straat; 

34. Aantal struikengroepen op de middenberm; 

35. Aantal struikengroepen aan de rechterkant van de straat; 
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36. Aantal voortuintjes aan de linkerkant; 

37. Aantal voortuintjes aan de rechterkant; 

38. Gemiddelde grootte van de voortuintjes aan de linkerkant: 0 

tuintje, 1 = ~ 10m
2

, 3 =)80m
2

; 

39. Gemiddelde grootte van de voortuintjes aan de rechterkant; 

40. Breedte van de sloot of gracht in meters; 

41. Aantal lantaarnpalen; 

42. Aantal etalages en reklameborden; 

43. Opppervlakte van het grasveld aan de linkerkant: 0 

3 = > 50C m
2

; 

44. Oppervlakte van het grasveld op de middenberm; 

45. Oppervlakte van het grasveld aan de rechterkant; 

geen, 1 

geen voor-

~ 100 

46. Verhouding van de breedte van de totale straatruimte tot de ge

middelde hoogte van de bebouwing; 

47. Verhouding van de breedte van het begaanbare straatgedeelte tot de 

gemiddelde hoogte van de bebouwing; 

48. Verhouding van de lengte van de bebouwing tot de lengte van de totale straat; 

49. RegeliT.aat van de beplanting: 1 = onregelmatig geplaatst, 3 regelmatig; 

50. Aantal groengroepen; 

51. Regelmaat in de hoogte van de plantengroepen: 1 =onregelmatig, 3 regelmatig;; 

52. Verhouding van de hoeveelheid zichtbaar groen tot de hoeveelheid zicht-

bare gebouwenmassa's; 

Proportie hout in de gevels 0 geen, 3 groot; 

54. Proportie baksteen in de gevels; 

55. Proportie beton in de gevels; 

56. Proportie glas in de gevels; 

57. Proportie geverfd steen in de gevels; 

58. Proportie staal, ijzer en andere ongeverfde metalen; 

59. Hoeveelheid van de soorten straatbedekkers; 

60. Grootte van de hoek tussen het hoogste punt van de gevels aan beide 

randen: op de foto; 

61. Grootte van de hoek tussen het laagste punt van de gevels aan de beide 

randen op de foto. 
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Bijlage I B. Ladingen van 61 straatbeschrijvende variabelen op 

7 varima:x-geroteerde hoofdassen {straatdimensies). 

Variabele 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

114 

I 

.57 

-.08 

-.19 

-.03 

.40 

.13 

.10 

.22 

.71 

.36 

.31 

.04 

.36 

.23 

.42 

.13 

.10 

-.08 

-.06 

-.36 

.08 

.29 

.63 

.04 

-.06 

-.08 

-.07 

.04 

-.07 

-.14 

.06 

II 

.08 

-.22 

.31 

.38 

.19 

.01 

.11 

-.03 

-.04 

.14 

.28 

.09 

.15 

-.03 

-.05 

.66 

.70 

.83 

.78 

-.08 

-.11 

-.12 

.18 

-.25 

.19 

.26 

.15 

.31 

.22 

.02 

.23 

Straatdimensies 

III 

-.32 

.10 

.28 

.07 

.29 

-.09 

-.14 

-.34 

.22 

.07 

-.01 

-.52 

.33 

.16 

.10 

-.23 

-.18 

-.11 

-.10 

.09 

-.01 

.02 

.10 

-.04 

-.09 

.01 

.77 

-.05 

.75 

.74 

-.03 

IV 

.09 

.20 

.03 

.26 

.37 

.18 

-.02 

.06 

.06 

.17 

.44 

.02 

-.05 

.11 

.04 

-.02 

-.03 

.09 

.10 

-.01 

.05 

.24 

.10 

.26 

• 36 

.81 

-.08 

.77 

-.08 

-.13 

.74 

V 

.10 

.74 

-.31 

-.28 

.02 

.03 

.13 

.74 

.06 

.41 

.29 

.61 

.47 

.33 

.68 

.11 

.08 

-.13 

-.12 

-.02 

.79 

.55 

.13 

.58 

.40 

-.24 

.05 

-.19 

.00 

.09 

-.16 

VI 

-.20 

.12 

.43 

.25 

.48 

.63 

.79 

.22 

-.12 

.37 

.39 

.27 

-.20 

-.07 

-.31 

-.06 

-.os 
-.09 

-.11 

-.02 

-.06 

-.30 

.08 

-.03 

.49 

.00 

-.01 

.03 

.04 

-.02 

.00 

VII 

.40 

.15 

-.10 

-.22 

.00 

.05 

.05 

.04 

.02 

-.08 

-.08 

.04 

-.17 

-.15 

-.14 

.08 

-.13 

.00 

-.02 

.08 

-.14 

.18 

-.16 

-.04 

-.25 

-.03 

-.10 

.01 

.06 

.00 

.08 

h2 

.65 

.69 

.51 

.41 

.64 

.46 

.69 

.76 

.58 

.50 

.61 

.73 

.55 

.23 

.78 

.• 52 

.56 

.74 

.66 

.15 

.67 

.59 

.50 

.48 

.64 

.78 

.64 

.73 

.63 

.59 

,63 



Variabele 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

verklaarde 

variantie 

I 

.06 

.67 

-.19 

.61 

-.36 

-.32 

.43 

.35 

.37 

-.15 

.02 

.40 

.12 

-.43 

.18 

.11 

.67 

.16 

.33 

.23 

.22 

.38 

.44 

-.39 

-.17 

.04 

-.05 

.08 

-.31 

.06 

9% 

II 

.10 

.21 

.44 

.20 

-.19 

-.09 

-.19 

-.10 

.14 

.23 

-.03 

.32 

.07 

.34 

.12 

-.32 

.02 

.24 

.38 

.26 

-.14 

.28 

-.38 

.56 

.47 

.10 

.55 

.16 

.01 

.07 

9% 

Straatdimensies 

III 

.74 

.29 

.07 

.28 

.22 

.21 

.25 

.16 

.56 

.12 

-.50 

.12 

.10 

.10 

.15 

.21 

-.19 

.74 

.58 

.71 

.63 

.19 

.02 

-.13 

-.44 

-.06 

-.15 

-.09 

.62 

.36 

11% 

IV 

.18 

.03 

.62 

.10 

-.05 

.13 

-.02 

-.10 

-.10 

.38 

.01 

.02 

.73 

-.01 

.16 

.14 

.12 

.19 

.17 

.16 

.18 

-.03 

-.02 

-.14 

-.15 

.19 

-.19 

.46 

.08 

.17 

7% 

V 

.06 

.26 

-.17 

.31 

-.07 

-.21 

.01 

.18 

.31 

-.34 

.59 

.32 

.20 

.19 

.01 

.10 

.19 

.10 

-.29 

.13 

.01 

.21 

.41 

-.18 

.26 

.72 

.13 

-.10 

-.39 

.32 

11% 

VI 

-.03 

.08 

.06 

.10 

-.02 

.06 

-.01 

.03 

-.16 

• 31 

-.08 

.13 

.10 

.08 

.19 

.63 

.32 

.12 

. 11 

.11 

.06 

.47 

-.07 

.34 

.24 

-.25 

.25 

.40 

.35 

.48 

VII 

.14 

.32 

-.14 

.37 

• 71 

.71 

.67 

.61 

-.23 

-.23 

.02 

-.28 

-.18 

-.14 

.08 

.05 

.31 

.09 

.33 

.08 

.20 

.12 

.31 

-.25 

-.18 

-.08 

-.20 

-.07 

-.01 

. 11 

5% 

115 

.61 

.76 

.66 

.74 

.73 

.73 

.74 

.57 

.65 

.50 

.61 

.48 

.64 

.37 

.14 

.59 

.73 

.70 

.83 

.68 

.55 

.54 

.60 

.71 

.62 

.64 

.49 

.42 

.77 

.50 

59% 



Straatdimensie 

I Parkeerdrukte; Afwezigheid van struiken; Aaneengeslotenheid van de 

bebouwing. 

II : Woningdichtheid; Hoogte van de gevelwand. 

III: Boomdichtheid; Regelmaat van de beplanting. 

IV Aanwezigheid en breedte van een beplante middenberm. 

V Onregelmatigheid van de bebouwing; Voetgangersverkeer. 

VI Breedte van het trottoir. 

VII: Aanwezigheid en grootte van de voortuinen. 
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1~ Le Sage ten Broeklaan, Eindhoven 

2. 18 septemberplein, Eindhoven 

3~ Keizersgracht, Eindhoven 

4. De Genestetlaan, Eindhoven 

5. Parklaan, Eindhoven 

6. v. Campenweg, Eindhoven 

7. Boschdijk, Eindhoven 

8. Mozartlaan, Eir.dhoven 

9. Tramstraat, Eindhoven 

10. Vrijstraat, Eindhoven 

11. Montgoreerylaan, Eindhoven 

12. Bekkerslaan, Eindhoven 

13~ Ten Hagestraat, Eindhoven 

14~ De Grootplein, Eindhoven 

15. Plaggenstraat, Eindhoven 

16~ Gerretsar.laan 1 Eindhover. 

17. Rechtestraat, Eindhoven 

18~ Swammerdamstraat, Eindhoven 

19. Boerhavelaan, Eindhoven 

20. De Wittlaan, Eindhoven 

21. Rachmaninov.:.aan, Eindhoven 

22. Marathonloop, Eindhoven 

23. 't Hofke, Eindhoven 

Rustenburgstraat,Eindhoven 

25. Schefferstraat., Eindhoven 

26~ Dahliastraat, Ei~dhoven 

27. Bastecdor!weg, Eindhoven 

28. Eschweilerhof 1 Eindhoven 

29. Laan van Meerdervoort, Den Haag 

30. Houtweg, Den Haag 

31. Toussaintkade, Den Haag 

32. Regentesselaan, Den Haag 

33. Pr.i.nsessestraat, Den Haag 

34. Stadhouderslaan, Den Haag 

35. f4ient, Den Haag 

36. Prinsengracht,Amsterdam 

37. Oude Zijdsachterburgwal, AQsterdao 

38. O~de Zijds~oorburgwal, Amsterdam 

39. Keizersgracht, Amsterdam 

40. Herengracht, Amsterdam 

Dimensiescores {z-scores) 

II III IV V VI VII 

-0,75 0.18 0.20 2.47 -0.69 -0.15 1.05 

0.52 0.42 -1.71 -0.75 1.44 4.97 0.36 

0.05 -0,04 -0.75 0.36 1.11 0.96 -0.50 

-1.80 -0.23 0.84 0.02 0.81 -0.39 2.54 

-2.75 -0.56 1.60 -0.35 0.73 0.46 1.44 

-0.10 -0.23 0.21 -0.30 -0.92 0.68 1.58 

0.46 -0.94 -0.28 0.24 -0.71 0.99 -1.13 

0.37 -0.02 0.56 -0.53 -0.69 -0.01 2.37 

1.30 -0,83 -0.49 0.04 -1.05 0.15 -0.47 

-0.75 -0,59 -1.58 o.oo 1.38 -0.40 -0.30 

-0.98 1.88 0.19 3.43 -0.98 0.74 -0.59 

0.04 0.86 -0.17 -0.39 -1.02 2.05 0.22 

-0.47 -0.66 -0.37 -0.16 0.90 0.53 -1.14 

-0.73 -0.38 1.40 -0.59 -0.34 0.83 0.54 

0.54 -~.29 0.46 -0.29 -0.71 0.21 1.93 

-0.72 -0.98 1.03 0.39 -0,53 0.96 -0.50 

-1.06 -0.10 -1.91 -0.23 1.79 0.73 -0.33 

-0.22 0.22 0.40 -~.16 -0.83 0.52 -0.92 

-0.57 -0.14 0.65 -0.38 -0.46 0.14 2.35 

-3.11 -!.21 1.30 0.49 0.92 0,62 0.25 

-0.45 -0.16 0,06 -0.99 -0.95 1.37 -0.58 

-2.03 -0.36 1.48 1.70 -0.97 0.79 -2.38 

-1.18 -0.90 -0.24 0.18 0.57 0.19 -j .66 

-1.91 -1.46 1.13 0,26 0.42 0. -0.30 

-0.11 -0.09 0.44 -8.68 -0.73 -0.38 .16 

0.88 -0.81 -1 .. ll -0.35 -.1 -0,30 -C.42 

-0.15 -1~30 -0«99 -0.32 -1.2G -0~47 

-0.23 -1.13 -1.07 -0.28 -1.04 -0.80 0.34 

1.05 0.14 -0.18 4.16 -1.72 0.82 -0.33 

-0.33 -0.74 0.66 -0.10 0.58 -0.77 -0.90 

0.62 -0.79 1.51 1.33 -0.04 1.33 -0.69 

0.33 -0.46 -0.14 3.23 -0.42 -0.65 -0. 

0.40 -0.72 -1.22 0.25 0.58 -0.23 -0.36 

-1.04 -1.18 0.49 0.07 -0.04 0.35 -1.70 

1.29 -0.39 -0.60 1.19 -1.02 1.17 -0.10 

0.86 0.63 1.65 -0.07 1.61 -0.96 -0.72 

1.01 0.38 1.41 -0.37 1.03 -0.84 -0.36 

0.99 0,70 1.60 -0.35 1.18 -0.57 -0.80 

1.48 0,90 2.08 -0.30 !.53 -0.23 -0.91 

0.99 0.84 1.64 -0.42 1,45 -0.63 -0.90 
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41. Rokin, Amsterdam 

42. Lauriergracht, Amsterdam 

43. Reestraat, Amsterdam 

44. Archimedesweg, Amsterdam 

45. Reguliersbreestraat, Amsterdam 

46. Eolstraat, Amsterdam 

47. Naerebouthof, Amsterdam 

48. v. Lennepkade, Amsterdam 

49. aloemgracht, Amsterdam 

50. Koningslaan, Amsterdam 

51. Vermeerstraat, Amsterdam 

52. 1e aloemdwarsstraat, Amsterdam 

53. 1e Leliedwarsstraat, Amsterdam 

54. Confusiusplein, Amsterdam 

55. Violettenstraat, Amsterdam 

56. Li~aeusparkweg, Amsterdam 

57. Valeriusstraat, Amsterdam 

58. Balistraat, Amsterdam 

59. Kikkel:lJStein I, Amsterdam 

60. Kalverstraat, Amsterdam 

61. Mesdagstraat, Amsterdam 

62. v. Mierisstraat, Amsterdam 

63. Rustenburgerstraat, Amsterdam 

64. Schierstins, Amsterdam 

65. Groningenstraat, Amsterdam 

66. Kanaalstraat, Amsterdam 

67. Valentijnkade, Amsterdam 

68. Descartesstraat, Amsterdam 

69. Bloemstraat, Amsterdam 

70. Molenbeekstraat, Amsterdam 

71. Dintelstraat, Amsterdam 

72. Graanstraat, Amsterdam 

73. Weerdenstein, Amsterdam 

74. Bijlmerpark. Amsterdam 

75. Haag en Veld, Amsterdam 

76. Kikkenstein II, Amsterdam 

77. verwersdijk, Delft 

78. OUde Delft I, Delft 

79. Oude Delft 11, Delft 

80. Voldersgracht, Delft 
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2.47 

1.43 

o.os 
-0.26 

Dimensiescores (z-scores) 

II III IV V VI VII 

0.54 0.15 0.13 1.87 4.53 -1.11 

0.91 1.96 -0.63 0.84 -1.24 -0.94 

0.06 -1.13 

-0.43 1.33 

0.02 

0.50 

1.08 -1.60 

0.76 0.33 

0.05 

1.96 

0,27 0.29 -1.56 0.55 2.84 0.77 0.32 

-0.28 -0.03 -1.64 0.26 1.54 0.53 -0.33 

-0.15 0.85 

1.95 1.12 

1.05 0.24 

0.32 -0.61 

0.60 -1.08 -0.52 

1.33 -1.04 

1.51 -0.44 

-0.22 

0.31 

0.68 -0.20 0.47 

0.05 0.52 

0.17 0.11 

-1.54 -0.35 

0.06 -0.10 

-0.07 0.11 -0.39 2.76 0.03 -0.80 1.69 

0.22 -0.14 -1.40 0.03 

0.11 -0.11 -0.89 -0.12 

1.08 -1.41 0.16 

1,32 -1.36 -0.03 

-0.43 -0.08 -0.14 -1.28 -0.36 1.17 -0.84 

-0.36 -1.00 -1.30 0.56 0.66 -0.95 -0.01 

1.17 

1.07 

1.12 

-2.01 

-1.11 

1.38 

1.35 

1.53 

0.08 -0.60 2.01 -0.80 -0.38 0.47 

o.oo -0.07 -0.16 -0,04 -0.28 -0.11 

-0.13 -1.26 -0.51 -1.02 -0.03 -0.40 

1.30 0.08 0.37 -0.82 0.20 -1.76 

0.14 -2.20 -0.14 2.80 -0.46 0.10 

0.18 -0.11 

0.29 0.82 

0.14 -0.47 

-0.53 

-0.50 

-0.40 

-0.95 

-0.39 

-0.48 

-0.05 

0.24 

0.10 

0.33 

0.14 

0.48 

0.91 0.30 -0.72 1.11 -1.60 -0.42 0.22 

0.18 0.77 0.02 -1.16 -1.18 0.38 -0.94 

1.29 

0.87 

-1.33 

0.42 

0.85 

1.27 

-1.08 

-0.53 

-2.45 

-0.83 

0.17 

-0.39 

-0.11 

-1.30 -0.27 -1.32 

0.77 -0.64 -1.09 

0.55 -0.65 -0.74 

-0.14 -0.25 

0.99 -0.58 

-0.60 -0.46 

-0.27 -1.23 0.26 0.30 -1.46 -0.36 

-0.64 -0.48 -0.30 -1.09 -0.02 

-0.45 -0.20 -0.35 -1.19 

-0.09 -0.36 -0.73 -0.60 

1.70 -0.55 -1.33 -0.21 

-0.44 0.80 -0.42 -1.03 

2.03 -0.97 -1.04 -0.59 

-0.05 

-0.11 

0.83 

-0.41 

0.03 

-0.02 

-0.36 

1.28 

-0.98 

-2.22 

-0.68 

-0.85 3.97 -1.64 -1.33 

1.42 -0.03 1.63 0.02 

0.90 -0.06 1.58 -0.29 

0.61 -0.19 1.52 -0.20 

o.99 o.l4 -o.o6 -0.01 

-0.62 -0.77 -0.95 

0.93 -o.46 -0.16 

0.87 -1.04 -0.17 

o. 12 -o. 76 

1.30 -0.90 

-0.03 

0.36 



81. Buitenwatersloot, Delft 

82. Nieuwe Langendijk, Delft 

83. Timorstraat, Delft 

84. Wallerstraat, Delft 

85. v.d. Leeuwlaan, Delft 

86, Elzenlaan, Delft 

87a Vrouwenrecht, Delft 

88, voo~hofdreef, Delft 

89. Nieuwe Plantage, Delft 

90. Heemskerkstraat, Delft 

91. v~ Bleijswijckstraat, Delft 

92. Fockstraat, Delft 

93. Coo~enlaan 1 Delft 

94. Klarens~raat 1 ne:f~ 

95. Potgieterstraat, Delft 

96. Vermeerstraat, Delft 

97. Statl.onsweg, Den Boscl: 

98. Parade, Den Bosch 

99. Breekampstraat, Den Bosch 

100. Triniteitstraat, Den Bosch 

101. Pensmarkt, Den Bosch 

102. Postelstraat, Den Bosch 

103. Lagemorgenlaan 1 Den Bosch 

104. Hinthamerstraat, Den Bosch 

105. De Schonestraat, Den Bosch 

106. Amsterdamstraat, Den Bosch 

107. Oude Dieze, Den Bosch 

108. Aèmiraliteitslaan, Den Bosch 

Dimensiescores (z-scores) 

I II III 

0. 72 -0.15 1.15 

0.89 0.25 -0.30 

-0.26 -0.11, 1.02 

-0.80 -0.30 -0.15 

-0.73 0.08 -0.15 

-0.87 0.11 0.79 

-0.08 -0.10 23 

-1.32 6.56 -0.08 

-0.70 -0.65 0.82 

-0.74 -0.52 0.10 

0.49 -0.74 -1.23 

IV 

0.10 

1.66 

-0.57 

-0.28 

-0.62 

-1.15 

-0.01 

1.66 

-0.16 

-0.44 

V 

0.68 

I. 18 

-0.68 

0.06 

-0.75 

-0.31 

1.45 

23 

-0.11 

-0.03 

-1.05 

VI 

-0.49 

0.38 

-0.61 

0.15 

0.15 

1.09 

-1-25 

-0.92 

-0.11 

-0.85 

-1.00 

VII 

-o. 77 

0.09 

1.95 

2.16 

-0.07 

-1.57 

-0.24 

0.56 

-0.07 

1.65 

-0.47 

-0.59 -1.20 -0.53 -1.38 -0.42 -0.14 

-0.71 -0.35 -0.01 -0.61 -0. 11 0.20 

0.16 -0.76 -1.40 -0.31 -0. -1.84 -0.38 

-0.89 2.40 -0.49 -1.03 -0.33 -0.29 0.90 

0.56 -0.10 

0.75 

0.43 

0.08 

0. 

-C.BO -0.85 -0.35 

0~12 

0 -0.22 

-0.18 -0.07 

3.23 0.15 

-0.44 0.52 

-0.38 -0.41 

0.27 

0.57 

-0.23 

-0.67 

-0.85 

-0.32 o.oc 0.71 -0.22 

2.52 

0.68 

-0.32 -0.04 -1.06 -0.24 1.77 1.02 c .17 

-0.19 -1.02 -0.01 0.10 -1.66 -0.83 

-0.81 -0.10 0.44 -0.20 

-0.26 -0.54 -1.72 -0.14 

0. -0.31 -0.09 -0.46 

0.02 -0.00 -0.35 -0.94 

-0.24 -0.95 0.15 

-0.50 

1.39 

-1.15 

-1 

0 

-0.68 -0.36 0.21 -0.82 -1.09 

0.63 

0.54 

-0.57 

0.13 

1.86 

0.25 

0.14 

0. )(j 

-1.20 -0.65 

0.84 -0.97 
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Bijlage 2B Proproties straatbeeldelementen, informatiewaarde per straat. Informa

tiewaarde straat
1 

pr~portie straatbeeldelement 

2 3 ' 4 5 6 7 6 9 11 12 13 B 

1. 0 0 0.03 0 0 0.18 0.45 0 0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 0.32 0 0.02 1. 75 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 
9. 

10. 

0 

0 

0 

0 

0 0.20 '0 o. 0 0,28 0 

0.10 0.24 0.01 0.01 0.01 0.33 0 

0 0,06 0 . 0,02 0.28 0.45 0 

0 0 0 0 0.32 0.38 0 

0 0.02 0.08 0 

0.01 0.01 0.09 0 

0 0,01 0.10 0 

0 0.04 0.31 0 

0 0.03 0.44 0 

0.03 0.14 0.46 0 0 

0.06 0.01 0.40 0 0 

0.04 0.50 0,39 0 0 

0.03 0 0.22 0.05 0 

0.01 0 0.25 0 0 

0.12 0.21 0.11 0.04 

0.04 0.23 0 0.01 

0 

0 

0.18 0 0 

0.26 0.01 0.02 

2.54 

2.48 

1.95 

1.77 

0 0.22 0.04 0.02 2.23 

0 0.32 0.01 0.10 2.19 

0.03 0.32 0 0.07 2.19 

0.03 0.23 0 0.10 2.53 

0.11 0.11 0.02 0 2.24 

11. 0 0 0.12 0 0 0.07 0,37 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.44 0 

0.51 0 

0 

0.03 

1.68 

1. 75 

2,57 

12. 

13. 

0 

0 0.02 0.29 0.01 0.02 

14. 0 

0 0.07 0 

0.08 0,19 0 

0 0.05 0 

0.01 0.11 0 

0.01 0.03 0.33 0 

0.04 0.03 0.31 0 

0.01 0.28 0,41 0 

0.04 0.06 0.41 0 

0,01 0.23 0 

0 0.27 0 

0.01 1.93 

0. 11 2. 23 15. 0 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23, 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
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0 0 0.01 0.01 0.02 0.07 0,42 0 

0 0.15 0.22 0 0 0.01 0.34 0 

0.02 0 0.17 0.03 0 0.18 0.36 0 

0 0 0.02 0 0.03 0.31 0,31 0 

0 0 0.01 0 0 0.23 0.34 0 

0.01 

0 

0.06 0.13 0.02 0 

0 0 0 0 

0.12 0.34 0 

0.20 0.30 0 

0 

0.01 

0 

0.01 0.04 0.01 0.01 0.03 0.38 0 

0 0.01 0 0.03 0.32 0.27 0 

0 0.09 0 

0.04 0.03 0.19 0 

0.05 0.02 0.06 0 

0 0.03 0.18 0 

0 0.07 0.04 0 

0 0.09 0.16 0 

0.01 0.36 0,34 0 

0.08 0 

0.03 0 

0.47 0 

0,29 0 

0.01 0 0.33 0 

0.02 0.36 0.39 0 

0 0,29 0.34 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.02 0.39 0 

0.18 0.08 0 

0 0.23 0 

0 0.32 0 

0 0.42 0 

0 

0 

o. 32 0 

0.50 0 

0 

0.01 

0.02 

0.03 

0 

0.01 

0 

0.01 0.35 0 0 

0 0.32 0.03 0 

0 0.19 0 0.01 

0 0.19 0 0 

0 0.49 0 0.07 

0,04 0.40 0 0.03 

0 0.11 0 0.01 

0 0.05 0.03 0.01 

0 

0 

0 

0 

0.05 0 

0.20 0 

0.01 0.14 0.16 0.25 0 0.03 0.34 0 

0 0.30 0.37 0 0.04 0.01 0.05 0 

0.02 

0.03 

0.03 0.12 0.23 0.01 0.02 0 0.32 0 0.06 0.04 0.10 0.02 0.05 

0.20 0.01 0.01 

0.30 0 0.02 

0 0.03 0.16 0 0.01 0.13 0.43 0 0 0.01 

0.01 0.11 0.09 0 0.01 0.03 0.42 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.14 0 

0.28 0 

0.10 0 

0.05 0 

0.05 0 

0.03 0.07 0.07 0.16 0.01 0.01 0.32 0 

0.05 0.14 0.13 0.07 0.05 0 0.24 0 

0,04 0.20 0,01 0.04 0.21 0 0.33 0.01 

0.01 0.28 0.10 0.29 0.06 0.02 0.14 0 

0 0.39 0.10 0.23 0 0.03 0.15 0 

0.04 

0.04 

0.05 

0.04 

0.03 

1.91 

2.37 

2.27 

1.96 

1.67 

2.26 

1.51 

2.10 

2.08 

1.97 

2,05 

1.97 

2.01 

2.06 

2.40 

2.41 

2.12 

2.89 

2.32 

2.15 

2.92 

2. 71 

2.56 

2.66 

2.43 



41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

52. 

53. 

54. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

0 

0.01 

0.01 

0 

0.01 

0 

0 

0 

0.07 0.08 0 

0.04 0.02 0 

0.16 0.40 0 

o,01 0.06 0.02 

0.04 0.33 0.03 

0.05 

0 

0 

0.01 

0.03 

0.33 

0.11 

0.06 

0.05 

0.17 

0 

0.01 

0 

0 

0.01 

0 

0.07 0.22 

0.03 0.15 

0 0.12 

15 0 

0.28 

. 11 

0.03 

0 

0 

0.05 0.05 0.42 0 

0 0.03 0.23 0.04 

0.02 .03 0.28 0.02 

0.02 0.09 0.29 0.03 

0 0.07 0.01 0.04 

0.11 0.11 0.21 0 

0.01 

0 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0 

0 

0.01 

0.01 

0 

0.01 

0.01 

0 

0 

0 

0 

0.01 

0 

0.01 

0.07 0.22 0 

0.03 0.25 0.02 

0.09 0.25 0.05 

0.01 0.16 0 

0.01 0.19 0 

0.18 

0.03 

0.02 

0.03 

0.07 

0. 25 

0.24 

0. 17 

0.42 

0. 

0 

0 

0 

0.08 0.27 0 

0.14 0.06 

0.06 

0 

0 

0.14 0.07 

0.04 0 

0.02 0.12 

0 0 

0.01 0.13 

0.10 0.08 

0.02 0.19 

0.10 0.32 

0.11 

0 

0 

0 

0 

0.04 

0 

0 

0.03 

0.01 

0.04 

0 

0.02 

0 

0.03 

6 

0.03 0.22 

0.41 0.13 

0 0.15 

0.15 0.32 

() 23 

8 

0 

0.06 

0 

0 

0 

0 

0.26 

0.12 

0.37 

0.17 

0.34 0 

0. 38 0 

0.08 0.04 

0.14 0.25 

0.46 0 

0.03 0.24 0.35 0 

0 

0.05 

0 

0 

0.01 

0.17 

0.01 0 

0. 

0.47 

0 

0 

0 

0 

0 

0.04 
0 

0.01 

0.26 0.28 

0.14 0. 

0 

0 

0 0.33 

0.28 0.21 

0 0.13 

0 

0 

0 

0.04 0.14 

0 0.20 

0.02 0.02 

0 o. 
0 0.12 

0.02 

0 

0 

0 

0.01 

0 

0 

0.36 

0 

0.17 

0.36 

0. 37 

0.28 0 

o. 0 

0.44 

0.31 

0. 

0.37 

0.22 

0.47 

0 

D 

0 

0.07 

0 

0.03 0.04 0.40 . 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.04 

0.02 

0.02 

0,04 

0.08 

0.03 

0.23 

0.11 

0.:3 

0.04 

0.42 

0.27 

0 

0.33 0 

0.45 0 

o:21 o.o5 
0.37 0 

0.38 

0.! 1 

0.11 

o. 
0.06 

0 

0.11 

0.09 

0.13 

0.01 

9 

0 

0.09 

0.05 

0 

0 

0 

0 

0.21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0.01 

0.03 

0.07 

0.05 

0.11 

11 12 13 

0.33 0.13 0.10 

0.13 0 0.05 

0.11 0.01 0.01 

0.33 0 0.04 

0.15 0.04 0.04 

0.04 0.11 0.01 0.07 

0 0.22 0.01 0.01 

0.03 0.30 0.10 0.01 

0 0.01 0 0.07 

0.01 0.06 0 0.05 

0 

0.02 

0.02 

0.02 

0.13 0 

0.05 

0.08 

0.11 

0.01 

0.02 

0 

0.10 

0.04 

0.01 

o.05 o.04 o.oa 0.01 o.o6 

0.05 

0 

0 

0.07 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.02 

0 

0.07 

0 

0.07 

0.09 

0.01 

0 

0.01 

0 

0.14 

0.01 

0 

0.03 

0 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.03 

0 

0 

0 

0.02 

0 

0 

0.02 

0.07 

0.03 

0.06 

0.04 

0.14 

0.13 

0.32 

0.06 

0.01 

0 

0.02 

0 

0.24 

0.08 0 

0.07 0 

0.16 0,03 

0.25 0 

0. 23 0 

0.14 0.03 

0.24 0 

0.06 0 

0.06 0 

0.06 0 

0.16 0 

0. 36 0 

0.22 0 

0.47 0 

0.36 0 

0.39 0 

0.36 0 

0.03 0.05 

0.10 0.01 

0.18 0.05 

0.04 

0.01 

0.04 

0 

0 

0.08 

0.05 

0.05 

0.03 

0 

0.05 

0.02 

0.01 

0.16 

0.03 

0.01 

0.02 

0 

0 

0 

0.07 

0.01 

0.01 

0.01 

H 

2.66 

2. 77 

2.55 

2.43 

2.66 

2.39 

2.12 

2.97 

.46 

2.34 

2.31 

2.58 

2.60 

11 

2.53 

2.64 

.34 

2. 59 

2. 30 

3.74 

2.55 

2.35 

2.81 

2.19 

2.01 

2.52 

2.28 

2.02 

.30 

2.22 

2.24 

2.16 

2.24 

1. 97 

2.02 

1.81 

2.92 

2.77 

2.90 

2.99 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

0 

0 

0 

0 

0.01 0.13 0 0.08 0.06 0.15 0.13 0 0.04 0.35 0 0.05 

0.02 

0.01 

o.os 
o.os 

2.79 

2.25 

2.22 

2.20 

2.31 

0.01 0.24 0 . o.os 0.01 0.28 0 0 0 0.35 0.01 

0.02 0.17 0.02 0.05 0.05 0.39 0 0 0.01 0.29 0 

0.01 0,05 0 0.08 0.33 0.37 0 0 0 0.11 0 

0.01 0 0.09 0.03 0.01 0.05 0.41 0 

86. 0 0 0.04 0 0 0.31 0.32 0 

87. 

88. 

89. 

90. 

0.01 0.06 0.14 0 0.01 0.14 0.30 0 

0 0 0.05 0.!3 0 0.15 0.32 0 

0.01 0.01 0.15 0.01 0.01 0.!3 0.39 0 

0 0.01 0.08 0.03 0.06 0.15 0.32 0 

91. 0.01 0.08 0.42 0 0 0 0.31 0 

92. 0.03 0.16 0.16 0 0.04 0 0.38 0 

93. 0.01 0.04 0.08 0.07 0 0.05 0.37 0 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

0.13 0.06 0.45 0 0 

0 0.07 0.11 0.08 0 

0 

0 

0 

0 

0 0.24 0 

0.11 0.39 0 

100. 0 

0.06 0.40 0 

0.04 0.08 0.01 

0.01 0.13 0 

0.01 0.06 0 

0.01 0.31 0 

0.01 0 0.34 0 

0.05 0.30 0.11 0 

0.01 0.08 0.23 0 

0.05 0~19 0.40 0 

0.04 0.13 0.24 0 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

122 

0 

0.01 

0 

0 

0.01 

0.04 0.43 0 

0.05 0.53 0 

0.01 0.10 0 

0.07 0.35 0 

0.02 0.10 0 

0.01 0 

0.03 0 

0.21 0 

0.23 0 

0.02 0.06 0.36 0 

0 0 0.26 0 

0.04 0.19 0.41 0 

0 0.06 0.17 0.03 0.01 0.01 0.44 0 

0.04 0.06 0.38 0 0.01 0 0.28 0 

0.01 0.03 0.06 0.01 0 0.06 0.37 0 

0.07 0 0.29 0 

0 0 0.32 0 0.01 1.90 

0 0.13 0.13 0.02 0.03 

o.os 0.01 0.28 0 0.01 

0 0 0.25 0 0.03 

0 0.01 0.33 0 0.01 

2.92 

2.37 

2.28 

2.39 

0 

0 

0 

0 

0 

0.03 0.10 0 

0.01 0.18 0 

0.02 0.34 0 

0.01 2.16 

0.03 2.48 

0.02 2.35 

0.05 o.os 0.01 0.01 

0 0.24 0 0 

0 0.01 

0 0.01 

0.06 0.01 

0 0 

0.18 0 

0.33 0 

0.22 0.01 

0.27 0 

0 

0.06 

0.06 

0.01 

2.22 

2.33 

1.92 

2.48 

2.86 

2.13 

0 0.01 0.23 0 0.01 2.42 

0 

0 

0 

0.08 0.14 0 

0 0.13 0 

0 0.45 0 

0.04 

0.03 

0.01 

0.05 0.06 0.16 0.05 0 

0 0 0.23 0 0.01 

0 0 

0.06 0.01 

0 0 

0.30 0 0 

0.15 0.01 0.01 

0.47 0 0 

2.36 

1.93 

1.90 

2.46 

2.20 

1.97 

2.35 
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Straatbeeldelement 

ingang, deur, poort 

2 raam, venster, etalage 

3 gevelwand, kale muur 

4 balkon,gallerij 

5 dak, dakrand, dakbedekking 

6 groen, bomen struiken, gras 

7 kaal grondvlak, wegdek, trottoir 

8 water, gracht, sloot 

9 brug, hek, schutting, afrastering 

10 versiering, reclame, beelden, borden 

11 lucht 

12 voetgangers 

13 auto's 

H informatiewaarde van het straatbeeld 
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hoge -en een lage score op de 7 fysische straatdimensies 

I. EENHEID 

Kanaalstraat, 
Amsterdam 
z = J ,29 

<l 

Parklaan, 
Eindhoven 
z = -2,57 

II. HOOGTE 

Voorhofdreef, 
Delft 
z = 6,56 

<I 

I> 

I> 

Bastendorfweg, 
Eindhoven 
z + -1, 30 



III. BOMEN 

Oudezijds 
Achterburgwal, 
Amsterdam 
z = I ,41 

<I 

Oude Dieze, 
Den Bosch 
z = -0,96 

IV. MIDDENBERM 

Regentesse laan, 
Den Haag 
z = 3,23 

<I 

t> 

t> 
Swammerdamstr., 
Eindhoven 
z = -1,16 



V. AFWISSELING 

Reguliersbreestr, 
Amsterdam 
z = 2' 84 

<I 

I> 
Dahliastraat, 
Eindhoven 
z = -I ,33 

VI. BREEDTE 

18 Septemberplein, 
Eindhoven 
z = 4,97 

<l 

Reestraat, 
Amsterdam 
z = -I ,60 

I> 



VII. VOORTUIN 

<l 
Boerhave laan, 
Eindhoven 

z = 2,35 

Boschdijk, 
Eindhoven 

z = -I' 13 

I> 

Voorbeelden van straten met een hoge en een lage informatiewaarde 

<l 

Nieuwe Langendijk, 
Delft 

2,95 bit 

I> 

Marathonloop, 
Eindhoven 

I ,51 bit 



volqorde 

, aanbieding A 

pp stimuli SCR HF 

1234 7,32 31 

4321 9,87 38 

2134 2,23 34 

3421 0,88 36 

1243 1,25 38 

4312 39 

2143 5,84 38 

8 3412 o,oo 37 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1324 

4213 

1342 

4231 

3142 

2413 

3124 

2431 

1423 

2341 

1432 

3241 

4132 

2314 

4123 

3214 

2413 

1432 

3421 

0,95 44 

1, 78 34 

1,63 34 

6, 70 42 

42 

7,43 40 

I, 19 35 

3' 74 47 

4' 20 44 

5,00 30 

0, 72 56 

2,31 44 

2,68 45 

5,56 40 

3,99 34 

1,93 31 

0,51 

1,89 

1,15 

42 

35 

37 

38,78 

31,58 

0,40 

2,46 

0,46 

2,09 

2,48 

46 

32 

35 

37,00 

28,07 

All 

SCR liF 

11,43 30 

7' 18 40 

3. 29 35 

0,65 34 

0,64 36 

41 

5,49 38 

o, 47 38 

2,08 43 

0, 70 32 

1,47 29 

4,91 42 

42 

5,56 39 

2,51 36 

I, 79 46 

2,22 40 

4,3.1 31 

0,69 51 

1,39 46 

2,22 37 

5. 02 40 

3,47 32 

2,07 28 

0,48 45 

1, 74 34 

0,21 37 

2,92 37,85 

6,76 31,16 

N 

SCR HF 

4,46 28 

3, 79 41 

1,82 38 

0,57 36 

0,89 35 

38 

5,16 40 

2,68 35 

0,58 42 

0,48 30 

3, 26 29 

6' 50 42 

37 

0, 71 38 

0,61 35 

2,32 47 

5,00 43 

4,58 29 

0' 57 55 

!, 19 43 

0, 75 41 

6,07 39 

2. 14 34 

1, 39 31 

1' 27 

1,59 

0,66 

2,32 

3,30 

43 

34 

37 

37,78 

34,77 

SCR 

m sd 

6,310 3.50 

5,805 2,92 

2,110 0,79 

0,905 0,37 

0,8625 0,24 

5,5125 0,24 

017975 1,10 

1,190 0,55 

0,8025 0,59 

2,445 0,90 

6,180 0,44 

4,4225 2147 

1,535 o. 71 

2,555 0, 72 

3, 710 1103 

4,1875 0,80 

0,5725 0,16 

1,355 0,64 

1, 720 0, 77 

5,0325 0, 38 

1,7825 0,26 

2,995 o, 76 

0,665 0, 35 

1,9125 0,33 

0,620 0,35 

HF 

sd 

29,25 1.30 

39,25 1,30 

35,25 1,64 

35,50 0,87 

36,00 1,22 

38,75 1,48 

39,00 1,00 

36,50 1,12 

43,00 0, 71 

32,00 1,41 

30,25 2,17 

41,75 0,41 

39,25 2,77 

38,25 1,48 

35,00 o, 71 

46,25 0,83 

42,00 1,58 

30,00 0,71 

52,75 2,86 

44,00 1,22 

40,50 2,96 

40,00 OI 71 

33,00 1,00 

30,25 1,30 

44,00 

33,75 

36,50 

1,58 

1,09 

0,87 



Bij lage 4 

Op de volgende bladzijden vindt U een aantal vragen. 

Achter elke vraag staan drie mogelijke antwoorden, namelijk: ja ? 

Als U de vraag met JA beantwoordt, zet dan een kringetje om "ja", dus: 

® neen 

neen. 

Als U een vraag met NEEN beantwoordt, zet dan een kringetje om 11 neen 11
, dus:. 

ja ? e 
Alleen als U het beslist niet met Uzelf eens kunt worden zet dan een kringetje 

om"?", dus: ja 0 neen 

Ook met de volgende vragen gaat het net zo als met dit voorbeeld. 

Probeer vooral direkt uw antwoorden te geven en verlies zo weinig mogelijk 

tijd. U behoeft over geen enkele vraag lang na te denken, want het gaat 

om uw eerste indruk. Er zijn geen goede of slechte oplossingen. Elk antwoord 

is goed als het. maar uw eerste indruk weergeeft. Slaat U s.v.p. geen enkele 

vraag over en werkt U zo vlot mogelijk door. 
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1. Geeft u er de voorkeur aan om uw omgeving met andere 

mensen beperkt te houden tot enkele hele goede vrien

den en kennissen? 

2. Kijkt U graag in kunsttijdschriften? 

3. Heeft U bijna altijd een antwoord klaar als 

iemand een opmerking tegen U maakt? 

4. Als U met een gezelschap op reis bent, moeten de 

medereizigers U dan vaak wijzen op het mooie uit

zicht? 

5. Ziet U er tegen op om in een druk warenhuis 

uw inkopen te gaan doen? 

6. Bent U meestal snel en zeker in uw optreden? 

7. Kunt u nauwkeurig beschrijven hoe de straat waar 

U woont eruit ziet? 

8. Raakt U wel eens geboeid door de schoonheid van 

de gevel van een huis? 

9. Bent u van mening, dat het de leefbaarheid van 

een nieuwbouwwijk ten goede zou komen, wanneer 

er aanzienlijk meer publieke en sociale bezig

heden zouden plaatsvinden? 

10. Vindt U een rommelige omgeving aantrekkelijker 

dan een ordelijke? 

11. Is privacy voor U een belangrijke voorwaarde 

yoor een aangename woning? 

12. Als er iets aan uw omgeving veranderd is, valt het 

u dan op? 

13. Zoekt U graag gezelschap en houdt U ervan om met 

anderen mensen om te gaan? 
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ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 



14. Bent U van mening, dat aan de esthetische kwa

liteit van een stad vaak te weinig aandacht 

geschónken wordt door de planners en bestuurders? 

15. Bezoekt U wel eens een museum of een kunstgalerij? 

16. Amuseert U zich vaak kosteLijk op feestjes en zo? 

17. Valt het U doorgaans gemakkelijk om nieuwe ken

nissen te maken? 

18. Maakt het,volgens u, een woonwijk aantrekkelijker 

wanneer er veel vertier is? 

19. Merkt U eerder dan andere mensen ongewone straat

t.aferelen op? 

20. Moet, volgens U, het wonen in een wijk gescheiden 

zijn van andere aktiviteiten zoals ontspanning 

en 'it~inkelen? 

21. Kunt U zich op een vrolijk feestje gemakkelijk 

laten gaan en er uitbundig plezier hebben? 

22. Bekijkt U vaak eerst een gebouw aandachtig 

voor U er naar binnen gaat? 

23. Heeft U belangstelling voor kunstgeschiedenis? 

24. Wanneer U in een gezelschap bent, hebt U dan 

de neiging om u onopvallend te gedragen? 

25. Vindt U dat U een spraakzaam iemand bent? 

26. Vindt U het vervelend wanneer buren tijdens 

het voorbijgaan in uw woonkamer kunnen kijken? 

27. Gaat uw sympathie eerder uit naar het onvolmaakte, 

unieke produkt van de vakman dan naar het bijna 

volmaakte massaprodukt? 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 
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28. Zoudt U zich erg ongelukkig voelen als het U onmogelijk 

was om veel met andere mensen in aanraking te komen? 

29. Voelt u zich het prettigst bij gelegenheden waarbij 

snel gehandeld moet worden? 

30. Vindt U dat een mens meer bevrediging kan vinden in 

de natuur dan in de stad? 

31. Vinden andere mensen dat U een levendig iemand bent? 

32. Als U iets doet samen met een groepje mensen, heeft 

U dan meestal liever de leiding? 

33. Merkt u, al wandelend door de stad, de raklarnes 

en andere teksten op? 

34. Stoort U zich aan een minder fraai objekt op straat? 

35. Bent U meestal onbezorgd over de dag van morgen? 

36. Vindt U uzelf een levendig iemand? 

37. Vindt U, dat er een duidelijk onderscheid moet 

zijn tussen wat privéruimte is en wat als openbare 

ruimte bedoeld is? 

38. Vindt U het prettig om veel afspraken en omgang 

met andere mensen te hebben? 

39. Woont U liever in een dorp dan in een grote stad? 

40. Vindt U het moeilijk om los te komen, zelfs op een 

vrolijk feestje? 

41. Vindt U het belangrijk, dat de indeling van uw woon

ruimte naar uw zin is? 

42. Heeft u wel eens een schilderij gemaakt? 
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ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja ? neen 

ja neen 



43. Houdt U van werk waarbij veel nauwkeurigheid vereist 

is ook bij kleinere onderdelen? 

44. Zou U in een paar woorden kunnen vertellen wat de 

verschillen zijn tussen een straat in het centrum 

van de stad en een straat in een van de buitenwijken? 

45. Houdt U zich li.ever op de achtergrond, wanneer 

U in een gezelschap bent? 

46. Vindt U, dat een stj.lle straat met bomen U 

meer op uw gemak stelt dan een drukke straat 

zonder bomen? 

47. Maakt het voor U iets uit waar U woont, aange

nomen dat de kwaliteit van de woningen overal 

goed is? 

48. Gaat het meestal van U uit, als U nieuwe vrienden 

en kennissen maakt? 

49. Vindt u het fijn om mee te doen als mensen zich 

uitleven in een hoera-stemming? 

50. Ondersteunt u de opvatting, dat histor.ische ge

bouwen ten koste van alles behouden moeten 

blijven? 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

? neen 

neen 

? neen 
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Bijlage 5: Extraversie van 27 proefpersonen (percentielen). 

PP E-score PP E-score pp E-score pp E-score 

1 84 8 - 65 15 - 55 22 - 72 

2 80 9 10 16 11 23 - 42 

3 27 10 53 17 - 58 24 - 55 

4 8 11 18 18 - 82 25 - 74 

5 - 35 12 - 69 19 - 67 26 - 65 

6 82 13 - 53 20 - 100 27 - 55 

7 89 14 - 82 21 6 
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Stellingen 

1. Dat nieuwbouwwijken van de bewoners een negatieve waardering krijgen 

vindt voor een deel zijn oorzaak in de specifieke fysische structuur 

van deze omgevingen. 

2. Er is een positief verband tussen afwisseling in de fysische structuur 

van de gebouwde omgeving en de waardering die men voor deze omgeving 

heeft. Dit impliceert dat woonomgevingen met een enkele stedebouw

kundige functie weinig aantrekkelijk zullen worden gevonden. 

3. Een psychologisch "optimale" omgeving bevat zowel park-achtige als 

centrum-achtige aspecten, zodanig dat er mogelijkheden zijn voor acti

vatie-verhogende en activatie-verlagende stimulatie. 

4. In een monotone woonomgeving is er voor de bewoners meer noodzaak tot 

het zoeken van sociale stimulatie dan in een minder monotone woonom

geving. 

5. Het sturen van menselijk gedrag lukt dikwijls beter met technische dan 

met sociale of symbolische hulpmiddelen. Een technische ingreep zoals 

het aanbrengen van een drempel in het wegdek leidt eerder tot snelheids

vermindering van auto's dan een gebodsbord langs de straat. De reden 

hiervan is, dat aan het negeren van een drempel onmiddellijk negatieve 

gevolgen verbonden worden. 

6. "Lasting eliminatien of detrimental behavior can be most effectively 

facilitated by punishment if competing patterns are simultaneaously 

rewarded" (A. Bandura, Principles of Bèhavior Modification, Holt, 

Rinehart en Winston, 1969). 

Uit deze stelling valt af te leiden, dat het bekeuren van ongewenst 

verkeersgedrag meet positief effect zal hebben, wanneer ook het 

"goede" verkeersgedrag beloond wordt, bijvoorbeeld met een diploma 

of een prijs voor "de correcte verkeersdeelnemer". 



7. Geluidsoverlast van buren is minder onprettig als er een temporele 

regelmaat in zit, omdat voorspelbaar lawaai, zoals Glass en Singer 

hebben aangetoond, minder onaangenaam is dan onvoorspelbaar lawaai 

van gelijke intensiteit. D.C. Glass en J.E. Singer, 

Urban Stress, Academie Press, 1972. 

8. Een belangrijk motief van gedrag is de beheersing van en de controle 

9. 

over de eigen omgeving. C.B. Wortman en J.W. Brehm, 

Responses to uncontrollable out-

De 

a) 

b) 

c) 

comes, 

in: Advances in Experimental Social 

Psychology Vol. 8 Academie Press, 1975. 

kans op aggressief gedrag wordt groter als 

er een neiging tot aggressie bestaat tegenover het slachtoffer, 

de dader zich bevindt in een toestand van verhoogde activatie en 

de dader de verhoging van activatie toeschrijft aan zijn boosheid 

tegenover het slachtoffer. P.H. Tannenbaum enD. Zillmann, 

Facilitation of aggression through 

communication, 

in: Advances in Experimental Social 

Psychology Vol. 8 Academie Press, 1975. 

10. Een bruikbare therapie voor degenen die uitsluitend drugs, alcohol of 

nicotine gebruiken om hun activatie-niveau te regelen, kan hieruit be

staan, dat hen geleerd wordt andere activatie-veranderende middelen te 

gebruiken. 

11. Aggressie van de toeschouwers hangt niet zozeer samen met de aggressie 

van de voetballers, dan wel met de oninteressantbeid van het duurbe

taalde spel dat de laatsten vertonen. 


