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Over CROW
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor
vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer
en vervoer in Nederland. Dat doen we samen met externe
professionals die kennis met elkaar delen en toepasbaar
maken voor de praktijk.
CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst.
Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van
beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte,
verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij
experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.

Zichtbaar op pad
Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van mensen met visuele
beperkingen in shared space-gebieden

Stagerapport
auteur: Alex Mink (NOVI Verkeersacademie)

1

Inhoudsopgave
Samenvatting

5

1

Aanleiding, probleemstellingen en afbakening

6

1.1

6

2

3

4

Aanleiding

1.2 Essentie van de problematiek

7

1.3 Doelen van dit onderzoek

8

1.4 Hoofdvraag

8

1.5 Onderzoeksvragen

8

De essenties van shared space als ontwerpprincipe

10

2.1 Shared space: uitgangspunten en principes

10

2.2 Shared space versus duurzaam veilig

10

2.3 Ruimtelijke aspecten van shared space

11

2.4 Verschijningsvormen van shared space-gebieden binnen Nederland

12

2.5 Conclusies

15

Gehanteerde methodiek

16

3.1 Algemene inleiding

16

3.2 Gehanteerde methodiek

17

3.3 Visuele waarneming

20

3.4 Van visuele waarneming naar verkeersgedrag

21

3.5 Conclusies

25

Fysieke en verkeerkundige aspecten

26

4.1 Toegankelijkheid van de openbare ruimte voor visueel beperkten binnen de Nederlandse
verkeerskundige praktijk

26

4.2 De problematiek van navigeren en oriënteren voor mensen met een visuele beperking

28

4.3 Conclusies

33

5

Proeve van inrichtingswijzen

35

6

Oplossingsrichtingen en aanbevelingen

40

6.1 Ontwikkel een CROW-richtlijn shared space (!)

40

6.2 Ontsluit goede voorbeelden beter en geef meer duiding aan de rol en betekenis van shared
space-gebieden binnen steden

41

6.3 Ontwikkel een integrale richtlijn verblijfsgebieden

41

Geraadpleegde literatuur

3

43

Samenvatting
In Nederlandse dorpen en steden komt er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de verblijfsruimte en de
wisselwerking tussen verkeer en verblijven. Gemeenten, inwoners en ondernemers sturen aan op een hogere
verblijfskwaliteit en economische vitaliteit van kerngebieden binnen steden en dorpen.
Eén verschijningsvorm hiervan is het shared space-concept, waarbij verblijfsgebieden op basis van authenticiteit en geborgenheid worden ingericht en een menging tussen modaliteiten plaatsvindt. Dit concept vindt zijn
oorsprong in de noordelijke provincies maar wordt ondertussen ook steeds meer in steden toegepast. Inmiddels is shared space ook een exportproduct geworden: in West-Europa zijn er ook voorbeelden van shared
space-gebieden te vinden in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
De essentie van een shared space is dat ordenende en structurerende verkeerskundige elementen naar de
achtergrond verdwijnen: de inrichting van het gebied moet het sociaal gedrag tussen verkeersdeelnemers
stimuleren.
Een belangrijk aspect daarvan is het zoeken van oogcontact tussen verkeersdeelnemers. Voor mensen met
visuele beperkingen is juist dit aspect in de praktijk lastig.
Onder begeleiding van CROW-KpVV en met medewerking van Bartiméus, Oogvereniging en Koninklijke Visio
is dit rapport opgesteld. Hierin zijn op basis van de beschikbare literatuur, een enquête en interviews gekeken
naar wat mensen met visuele beperkingen binnen shared space-gebieden ervaren. Daarbij zijn de oriëntatie
en navigatie binnen deze gebieden als uitgangspunt voor het onderzoek genomen.
Deze groep verkeersdeelnemers ervaart door het ontbreken van ordenende en structurerende elementen,
gevoelens van onveiligheid en onzekerheid in het eigen verplaatsingsgedrag binnen verblijfsgebieden waarin
zij onbekend zijn. Aannames over het gewenste verkeersgedrag en dus de grondslagen voor het ontwerp van
shared space-gebieden, blijken daardoor in de praktijk niet of moeilijk realiseerbaar voor deze gebruikerspopulatie.
Het aanbrengen van elementen binnen shared space-gebieden die visuele en/of tactiele informatie geven,
kan bijdragen aan het vergroten van de acceptatie en de gebruikersvriendelijkheid voor deze doelgroep.
Shared space kent veel verschijningsvormen. Op basis van couleur locale kan een gebied een eigen vorm en
identiteit krijgen. Shared space past daardoor in een bredere trend om de kwaliteit en vitaliteit van verblijfsgebieden te vergroten, waarbij er meerdere ontwerpvormen in opkomst zijn. Vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal inwoners met chronische ziekten en beperkingen is het noodzakelijk om in brede zin te
kijken naar de definiëring en praktisch hanteerbare standaarden voor de toegankelijkheid van dergelijke concepten.
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1 Aanleiding, probleemstellingen en afbakening
1.1 Aanleiding
In steeds meer Nederlandse gemeenten worden verblijfsgebieden volgens de shared space-principes ingericht. Dit inrichtingsprincipe bevat een aantal aannames:
–
–

–

Er wordt uitgegaan van minimale of afwezige structurering van de infrastructuur;
Er wordt uitgegaan van de afwezigheid van ordenende elementen zoals bebording of formele regels
anders dan de wettelijke regelgeving conform Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens / Wegenverkeerswet, waarbij verkeersdeelnemers via sociale facilitatie de normen en regels volgen;
Verkeersdeelnemers zijn gelijkwaardig aan elkaar: onderling sociaal faciliterend gedrag is de norm. Dit
komt bijvoorbeeld tot uiting door het visueel contact (!) tussen de verkeersdeelnemers. Visueel beperkte
mensen kunnen lastiger meekomen in dergelijke omgevingen.

Deze discussie wordt alleen al vanwege de demografische ontwikkeling relevanter: in Nederland leven
350.000 inwoners met een visuele beperking en dit aantal neemt verder toe vanwege ouderdomsziekten en
de vergrijzing van de bevolking.
Ook neemt het aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel toe (CBS/RIVM, 2016)1. Vanzelfsprekend
heeft deze demografische ontwikkeling ook effect op de mobiliteitsvraag en de passende inrichting van de
openbare ruimte. Het denken over compensatie en mitigatie neemt toe. Toch is het opvallend dat visuele
beperkingen weinig aandacht krijgen binnen de verkeerskundige praktijk. Het shared space-concept laat zien
dat mensen met een visuele beperking moeite ervaren met het verplaatsen binnen verblijfsgebieden en met
name shared space-gebieden.
Hier is een “gap” waarneembaar tussen de verkeerskundige praktijk en een groeiende subpopulatie van de
bevolking die hinder ervaart bij het zich kunnen verplaatsen, oriënteren en navigeren binnen dergelijke gebieden. Daarnaast valt op dat de vakinhoudelijke discussie vooral over “fysieke toegankelijkheid” gaat en veel
aannames over het gedrag van subpopulaties van verkeersdeelnemers hanteert, maar niet ingaat op de geuite
signalen van deze specifieke subpopulatie. Sterker nog: toegankelijkheid wordt vaak vernauwd tot het nemen
van fysieke inrichtingsmaatregelen die vooral gericht zijn op het mitigeren van loopbeperkingen, waarbij
vooral de mondige jonge rolstoelgebruiker als focus van het beleid wordt beschouwd.
Binnen de Nederlandse context wordt het toegepaste verkeerskundige onderzoek vooral gericht op de beeldkwaliteit, belevingswaarde en doorstroming van het verkeer na inrichting van shared space-gebieden. Nota en
De Haan (2012) wijzen erop dat shared space vooral moet worden gezien als “idee van ideeën”: in het concept wordt de wens verenigd om beleving en sociaal gedrag binnen een afgebakende omgeving naar een
hoger plan te tillen door verkeersdeelnemers met elkaar in contact te brengen en de verkeersruimte daarop
aan te passen. Deregulering en eigen verantwoordelijkheid zijn de meer filosofische principes achter shared
space en worden in het ontwerp van de verkeersruimte toegepast door het weghalen van ordenende en
structurerende elementen. Zulke ingrepen moeten dus leiden tot het toenemen van de beeldkwaliteit en een
verbeterde beleving van de openbare ruimte. Voor gemeenten als wegbeheerder is het aanleggen van een
shared space vanuit verkeerskundig perspectief daarentegen een sprong in het ongewisse. Nota en De Haan
(2012) concluderen uit onderzoek dat met name de rol van de auto in zulke gebieden een rol speelt bij het
gevoel van veiligheid en de verblijfsruimte prettiger wordt gevonden bij meer functies (de Haan & Nota, 2012).
In de perceptie van gebruikers neemt de snelheid van het gemotoriseerde verkeer ondanks de genomen
maatregelen niet af en leent het shared space-concept zich vooral voor dorpse verblijfsomgevingen met
beheersbare intensiteiten van gemotoriseerd verkeer.
Een ander belangrijk aspect voor de waardering van shared space-gebieden is de beleving van toegankelijkheid: een niet-optimale toegankelijkheid doet afbreuk aan de waardering van de gemeenschappelijke ruimte
(Nota & Jorna, 2013).
Bekenkamp (2014) constateert dat er juist concessies aan de principes van shared space worden gedaan omdat wegbeheerders weinig vertrouwen hebben in de eigen verantwoordelijkheid van weggebruikers én beeldkwaliteitsaspecten in het plan- en ontwerpproces als dominante uitgangspunten worden ervaren. Daardoor
1

Hierbij moet worden opgemerkt dat de landelijke registraties van ziektelasten en beperkingen niet sluitend zijn, omdat er geen

complete dataverzameling is, er soms sprake is van correlaties tussen ziektebeelden en meervoudige beperkingen niet afzonderlijk
tot uitdrukking worden gebracht. De gezondheidsmonitor wordt iedere vijf jaar van nieuwe data voorzien.
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wordt er juist gestuurd op het aanbrengen van ordenende en structurerende elementen. In haar optiek moeten wegbeheerders vooral leren loslaten door het mengen van verkeerskundige- en verblijfsfuncties voorop
te stellen en de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers als uitgangspunt voor het ontwerpproces centraal
te stellen. Opvallend genoeg wordt hieraan toegevoegd dat er uiteraard een afweging van de belangen van
ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers moet plaatsvinden (Bekenkamp, 2014). De vakinhoudelijke
discussies gaan vervolgens niet verder in op de wijze waarop die belangenafweging moet plaatsvinden en wat
überhaupt de relevante belangen zijn. In de Nederlandse verkeerskundige vakwereld spitst de discussie zich
vooral toe op de dilemma’s tussen verkeerskundige ruimte en ruimtelijke beeldkwaliteit. Daarnaast speelt de
herhalende discussie over wenselijk versus vertoond gedrag door verkeersdeelnemers in gebieden die volgens
de gedachtenlijnen van shared space zijn ingericht. Deze redeneerlijnen gaan daarbij dus voorbij aan noties
van toegankelijkheid en inclusiviteit van de openbare ruimte.
In een studie in opdracht van het (toenmalige) ministerie van Infrastructuur en Milieu constateren Lutz en
Foorthuis (2011) dat shared space-gebieden leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid, voor zover
gemeten aan de hand van ongevallencijfers in de voor- en nasituatie, dat de visuele ruimtelijke kwaliteit is
toegenomen en de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers vanwege lagere gemeten snelheden van
het gemotoriseerde verkeer is toegenomen. Voor het gros van de verkeersdeelnemers pakt de herinrichting
volgens het gedachtegoed van shared space positief uit. Maar voor blinden en slechtzienden leidt het ontbreken van hoogteverschillen tussen trottoir en rijbaan tot problemen met het oriënteren en navigeren in een
shared space-gebied (Lutz & Foorthuis, 2011, p. 32).
Tegelijkertijd geldt ook dat de functionaliteit van shared space-gebieden ook afhankelijk is van een inrichting
die recht doet aan een brede groep gebruikers. Bepaalde maatregelen kunnen dus paradoxaal genoeg leiden
tot een verlaging van de toegankelijkheid voor andere deelpopulaties van verkeersdeelnemers zoals rolstoelgebruikers. Dit beeld komt aan de orde in hoofdstuk 4.
De inrichting van de openbare ruimte – en dus ook de fysieke infrastructuur – wordt steeds meer ter discussie gesteld. Ten aanzien van de toegankelijkheid ervan spelen er twee grote ontwikkelingen die gemeenten als
(weg)beheerder raken:
–

Het geratificeerde VN-verdrag voor de gelijke behandeling van mensen met een handicap bevat meerdere inspanningsverplichtingen die de gelijke behandeling in de openbare ruimte moeten waarborgen (UN,
2016).

Artikel 93 van de Grondwet bepaalt dat volkenrechtelijke verdragen na ratificatie direct doorwerken in de
Nederlandse rechtsorde en dus ook verplichtingen kunnen opleggen aan lagere overheden. Dit verdrag geldt
sinds 16 juli 2016 binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De ratificatie van dit verdrag heeft ook geleid tot het opleggen van de verplichting om een periodiek uitvoeringsplan vast te laten stellen door gemeenteraden. Deze verplichting is bij de behandeling van het verdrag
opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet2.
–

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 richt zich nadrukkelijk op de preventie van ongevallen door
te sturen op gedrag, inrichting en handhaving. In dit plan is ook zichtbaar dat inclusiviteit een grotere rol
begint te spelen in het Nederlandse mobiliteitsbeleid: de risicogestuurde aanpak, als basis van het SPV,
beoogt immers ook dat álle verkeersdeelnemers zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Gemeenten worden geacht om het beleid in lijn te brengen met de ambities van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

1.2 Essentie van de problematiek
Veel gemeenten richten verblijfsgebieden in als shared space-gebieden. Op basis van het overzicht in de
database van het Kenniscentrum Shared Space wordt shared space vooral binnen de bebouwde kom toegepast. In deze situaties spelen vooral het bevorderen van sociaal verkeersgedrag en het toenemen van de verblijfskwaliteit van gebieden een rol. Logischerwijs past het shared space-concept goed bij deze uitgangspunten.

2

Kamerstukken II 33.990 nr. 35 (amendement Van der Staaij/Bergkamp).
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De gemeenten hanteren daarbij wel uiteenlopende interpretaties van het gedachtegoed van ontwerper Hans
Monderman. Shared space wordt vooral toegepast om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen of
om ingrijpende, structurerende fysieke maatregelen – met een hoge kostprijs - te voorkomen.
Bij gemeenten spelen ook verwachtingen over wenselijk gedrag een rol: het “loslaten” van ordenende en
structurerende elementen moet het sociale gedrag tussen verkeersdeelnemers faciliteren en stimuleren. De
gebruiker oriënteert zichzelf in deze omgevingen en is afhankelijk van het samenspel met andere gebruikers
om zich veilig door het gebied te verplaatsen. Hier moet wel worden opgemerkt dat deze aannames gebaseerd zijn op de dominante cultuur (individualisme) en er wordt aangenomen dat gebruikers deze normatieve
verwachtingen ook omzetten in daadwerkelijk vertoond gedrag.
Voor visueel beperkten werkt deze aanname niet. Een goed ingericht shared space-gebied heeft voor deze
groep gebruikers te maken met het onafhankelijk:
–
–

kunnen vinden van de weg en het ruimtelijke patroon kunnen doorgronden (oriëntatie en navigatie);
de gekozen weg kunnen afleggen (mobiliteit).

Uit de literatuurverkenning blijkt met name dat het vermogen tot oriëntatie en navigatie in shared spacegebieden beperkter is dan in conventioneel ingerichte gebieden. Oriëntatie en navigatie gaan vooral over:
–
–
–

de logica waarmee het gebied is ingericht;
de opbouw van het gebied maakt dat het gebied “te lezen valt” op basis van ervaringen en interpretatie
van de gebruikte elementen (voorspelbaarheid);
het gebied is consistent ingericht en heeft in de omgeving dezelfde betekenis (eenduidigheid).

Voor visueel beperkten is deze ordening relevant omdat het een complexe omgeving leidt tot forse cognitieve
belasting, waardoor het energieniveau afneemt en juist isolement dreigt omdat de omgeving te complex en
voor de doelgroep onveilig is geworden om zichzelf erin te begeven.
Des te opvallender is het dat de Nederlandse vakinhoudelijke richtlijnen vooral gaan over fysieke toegankelijkheid (mobiliteit), terwijl navigatie en oriëntatie – en zeker niet voor deze doelgroep – nauwelijks aan de orde
komen.
1.3 Doelen van dit onderzoek
–
–

Inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden tot navigatie en oriëntatie van de doelgroep mensen met een
visuele beperking in stedelijke omgevingen die volgens het shared space-concept zijn ingericht;
Het verkennen van praktische oplossingen om deze problematiek op te lossen of de effecten van deze
problematiek te verkleinen.

1.4 Hoofdvraag
Wat zijn de ervaringen met het navigeren en oriënteren in stedelijke verblijfsgebieden die zijn ingericht volgens het shared space-concept bij mensen met een visuele beperking?
1.5 Onderzoeksvragen
I: Hoe oriënteren en navigeren visueel beperkten in shared space-gebieden?
II: Welke inrichtingselementen zorgen ervoor dat visueel beperkten zich kunnen oriënteren en navigeren in
shared space-gebieden?
III: hoe kan er beleids- en beheersmatig rekening worden gehouden met de wensen van visueel beperkten in
shared space-gebieden?
De onderzoeksvragen worden achtereenvolgens in hoofdstukken 3, 4 en 5 uitgewerkt.
Dit onderzoek wil vooral op basis van kwalitatieve informatie een beeld vormen over de ervaringen van mensen met een visuele beperking in shared space-gebieden. Het onderzoek is daarom van een beschrijvende en
verkennende aard.
In het onderzoek wordt allereerst verkend wat de uitgangspunten van shared space zijn, welk beeld er is over
de toepassing van dit concept en hoe gebruikers uit deze specifieke doelgroep het navigeren en oriënteren in
shared space-gebieden in een stedelijke context ervaren. Op basis daarvan worden enkele aanbevelingen
gedaan.
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Het onderzoek is tot stand gekomen in samenspraak met een expertpanel dat een wezenlijke bijdrage heeft
geleverd aan het verkennen van de problematiek.
Het expertpanel bestond uit John Boender (CROW-KpVV), Ton van Weerdenburg (Oogvereniging), Bart MelisDankers en Frouck de Boer (Koninklijke Visio), Anouk van Bommel en Severine Kas (Bartiméus). Frans Bekhuis
heeft namens CROW-KpVV de externe begeleiding verzorgd.
Per deelvraag worden de onderzoeksmethoden uitgewerkt:
Deelvraag I (wat zijn de ervaringen met het oriënteren en navigeren in shared space-gebieden van visueel
beperkten?)
–
–

Deskresearch: literatuuronderzoek naar inrichting van shared space-gebieden en bestaand onderzoek
vertalen richting de ervaren praktijk door gebruikers (oriëntatie/navigatie);
Gestructureerde interviews om een beeld te krijgen van de problematiek met betrokkenen (Oogvereniging, Koninklijke Visio).

Deelvraag II (welke inrichtingselementen dragen bij aan navigeren en oriënteren in shared space-gebieden
door visueel beperkten?)
–

–
–

Kwalitatieve vragenlijst, uitgezet via de achterbanorganisaties voor mensen met visuele beperkingen gericht op de beleving en aspecten van oriëntatie en navigatie van shared space-gebieden in een stedelijke
context;
Interviews met personen uit de doelgroep mensen met een visuele beperking;
Verkenning van geldende toegankelijkheidsnormen en gemeentelijke normering voor de inrichting van
shared space-gebieden.

Deelvraag III (hoe kan er beleids- en beheersmatig rekening worden gehouden met de wensen van visueel
beperkten in shared space-gebieden?)
–

Vertaling van de opgedane inzichten in enkele oplossingsrichtingen.

Samenvatting van de gehanteerde onderzoeksmethoden
Onderdeel

Methode
Literatuuronderzoek

Enquête

Interviews

Schouwen

Verkenning

+

Deelvraag I

+

+

+

+

Deelvraag II

+

+

+

+

Deelvraag III

+
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+

+
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2 De essenties van shared space als ontwerpprincipe
Allereerst is het noodzakelijk om de definitie van de term “shared space” uit te diepen en een overzicht
te geven van de gehanteerde principes die gehanteerd worden bij de vormgeving en inrichting van shared space-gebieden. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met Duurzaam Veilig als ontwerpprincipe. Hierdoor wordt het verrichte onderzoek allereerst ingebed in een algemene vakinhoudelijke
context.
2.1 Shared space: uitgangspunten en principes
De welvaartsstijging na de Tweede Wereldoorlog leidde tot een substantiële groei van het huishoudinkomen
en de mogelijkheid om een auto aan te schaffen. Gecombineerd met een verschuiving van de woonvraag
naar nieuwe steden en woonwijken ontstond langzamerhand het beleid dat de auto ruim baan moest krijgen
in de stedelijke omgeving. Op die manier kon immers de vraag naar consumptie worden bevredigd. In de
praktijk leidde dit tot een inrichting van de infrastructuur op basis van een vlotte doorstroming van het gemotoriseerde verkeer en optimalisatie van de bereikbaarheid van maatschappelijke en economische functies in
de kerngebieden van steden.
Gaandeweg zijn daardoor grote delen van het publieke domein ingericht als verkeersruimte en niet als verblijfsruimte. De mens is als gebruiker van diezelfde ruimte gereduceerd tot een verkeersdeelnemer die zich
heeft te voegen naar de structuur en ordening van een systeem dat is ingericht op snelheid, efficiëntie en
voorspelbaarheid. In wezen zeggen zulke omgevingen ook veel over de machtsverhoudingen in de openbare
ruimte: het voorkomen van ongevallen tussen gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer of het matigen van
onveiligheidsgevoelens bij voetgangers en fietsers zijn rationele redenen voor regulering en ordening. Maar
achter ieder verkeersbord en structuur in de openbare ruimte gaan ook een (expliciete) sociale normen schuil.
De Britse politicoloog Clegg omschrijft een dergelijke vorm van symboliek als “softe symbolen van legitimiteit”
(Clegg, 2010, p. 256).
2.2 Shared space versus duurzaam veilig
In de jaren negentig van de vorige eeuw is er via de Duurzaam Veilig-aanpak geprobeerd om de balans tussen
verkeersruimte en verblijfsruimte te herstellen. Voorspelbaarheid, homogeniteit en vergevingsgezindheid zijn
de leidende principes van Duurzaam Veilig en beogen structuur en duidelijkheid in de weginrichting aan te
brengen. Weggebruikers passen op basis daarvan hun gedrag aan. Voor de verkeerskundige Hans Monderman
was deze aanpak onvoldoende: vanuit zijn interesse in sociaal gedrag stelde hij dat het stimuleren van de
onderlinge interactie tussen verkeersdeelnemers voorop moet staan, in plaats van het aanpassen van het
gedrag op de fysieke inrichting.
Zijn pionierswerk vertaalde zich in het shared space-concept. De kern van het shared space-concept komt
neer op het zodanig inrichten van de openbare ruimte, zowel voor verblijven als verplaatsen, dat het sociaal
contact tussen verkeersdeelnemers wordt gestimuleerd. De inrichting van de verblijfsruimte stelt de eigen
verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers centraal. Eén van de gedachtenlijnen bij shared spaceontwerpen is dat een omgeving met een verhoogde beeldkwaliteit ook leidt tot meer sociaal gedrag en hogere maatschappelijke baten zoals culturele en economische structuurversterking. Het verminderen van formele
regels van verkeersgedrag moet volgens Hamilton-Baillie zorgen voor “onderhandelde ruimte” waarin verkeersdeelnemers elkaar accepteren en tolereren. Een dergelijke ruimte ontstaat volgens haar wanneer het
verkeer wordt geïntegreerd in de openbare ruimte, er vervolgens oogcontact ontstaat tussen verkeersdeelnemers en automobilisten zich bewust worden van hun omgeving (Hamilton-Baillie, 2004, 2008). Sociaal
gedrag leidt in de optiek van de voorstanders van shared space tot een zekere democratisering van de openbare ruimte: niet de overheid maar de input van gebruikers van de omgeving is leidend bij de inrichting en het
gebruik van de openbare ruimte.
Qua visie ontlopen shared space en Duurzaam Veilig elkaar niet echt: de omgeving moet veilige lage snelheden oproepen zodat verkeersdeelnemers en gebruikers van een gebied zich veilig kunnen verplaatsen. Qua
werkingssfeer zijn er wel verschillen. Shared space gaat uit van een integrale visie op de verblijfskwaliteit van
de openbare ruimte, waarbij er niet louter en alleen naar verkeerskundige aspecten wordt gekeken, maar er
ook aandacht is voor cultuurhistorie, stedenbouw en economische vitaliteit. Verkeerskundig wordt shared
space vertaald in het weghalen van ordenende en structurerende verkeerskundige elementen. Duurzaam
Veilig wordt daarentegen toegepast in de verkeersruimte en kent meer regulering en ordening door het toe-
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passen van uniforme ontwerprichtlijnen en juridisering. Daarentegen is de kennisbasis over shared space beperkt, terwijl het wetenschappelijk bewijs over de effecten van Duurzaam Veilig meer solide is. Juist het ontbreken van vastomlijnde kaders maakt het concreet analyseren van de effecten van shared space lastig of
soms onmogelijk. Bovendien is het concept shared space nog van vrij recente datum. Daardoor is er logischerwijs ook weinig toegepast of wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over een aantal aspecten zoals
de effecten op snelheden, de (subjectieve waardering van) verkeersveiligheid en de effecten op het verplaatsingsgedrag bij deelpopulaties van “kwetsbare” verkeersdeelnemers, zoals mensen met een visuele beperking
of mensen met motorische beperkingen.
2.3 Ruimtelijke aspecten van shared space
Daarnaast valt er nog een vergelijking te maken tussen Duurzaam Veilig en shared space: bij beide concepten
is er sprake van een uitwisseling van verkeersstromen. Verkeersdeelnemers baseren hun verplaatsingsgedrag
vooral op basis van snelheid. Het begin en einde van de verplaatsing vindt plaats op een erftoegangsweg of in
een verblijfsgebied. Verplaatsingen op een kortere afstand gebeuren vaak met lagere snelheden dan verplaatsingen over een langere afstand. Hierin wordt ook een kenmerkend onderscheid tussen shared space en
Duurzaam Veilig duidelijk: het concept shared space gaat uit van sociaal contact, vooral via oogcontact, tussen verkeersdeelnemers. Voorwaarde hiervoor is dat er sprake is van een gematigde snelheid van het verkeer
binnen een verblijfsgebied. CROW (2011) wijst erop dat door de aard van het veronderstelde gedrag shared
space zich niet leent voor toepassing op stroomwegen en in mindere mate gebiedsontsluitingswegen. Dit
benadrukt het belang van een goede netwerkconfiguratie (CROW, 2011).
Een gebiedsinrichting op basis van het shared space-gedachtegoed veronderstelt dus een goede wisselwerking in het netwerk tussen “aan- en afvoer” van verplaatsingen via gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen binnen de bebouwde kom van en naar het desbetreffende verblijfsgebied. Deze schets van het doelgericht verplaatsen tussen twee verblijfsgebieden wordt ook wel het “DV-trappetje” genoemd en levert een
ontwerpprincipe op dat toegepast wordt op de wisselwerking tussen erftoegangswegen en de verblijfsruimte.
De SWOV (2010) ziet hierbij overeenkomsten tussen shared space en Duurzaam Veilig op basis van het principe van geloofwaardige weginrichting: vormgeving en functie van de weg moeten in relatie staan tot het gebruik. Dat betekent dat in shared space-gebieden het snelverkeer te gast is en kwetsbare verkeersdeelnemers
beschermd worden door lage snelheden. De weginrichting moet passend zijn voor het gebruik van het gebied. Duurzaam Veilig benadrukt het belang van een goede configuratie van de wegennetstructuur met voldoende stroomwegen om te voorkomen dat sluipverkeer zijn weg vindt binnen verblijfsgebieden. In de analyse van SWOV wordt daarnaast het verschil tussen voorspelbaarheid en onzekerheid benadrukt: shared space
gaat uit van onzekerheid doordat er ordenende en structurerende elementen zoals bebording en verkeerstekens ontbreken of minimaal worden toegepast. De weggebruiker heeft vervolgens een grote eigen verantwoordelijkheid om verkeersveilig gedrag te vertonen.
Duurzaam Veilig gaat juist uit van herkenbaarheid en voorspelbaarheid doordat de wegbeheerder op basis van
duidelijke richtlijnen de weg inricht en daardoor ook de verantwoordelijkheid op zich neemt om te zorgen
voor verkeersveilig gedrag door alle verkeersdeelnemers. Ook hier valt de eenduidige analyse over de inrichtingsprincipes op: shared space richt zich meer op “natuurlijke elementen” en Duurzaam Veilig richt zich meer
op verkeerskundige ingrepen (SWOV, 2010). Tegelijkertijd is de kennisbasis over de geloofwaardige toepassing
van Duurzaam Veilig, waarbij vorm en gebruik bij elkaar passen, veel steviger dan bij shared space.
In de Nederlandse context worden er nog geen echte handelingsperspectieven duidelijk. In de Duitse situatie
wordt er al een stuk kritischer gereageerd op de gedachtegang van shared space. De Duitse schadeverzekeraars zijn zeer kritisch over de consequenties voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en mensen
met visuele- en/of mobiliteitsbeperkingen. In sommige gevallen is shared space zelfs een “wensgedachte” die
niet overeenkomt met de realiteit (Versicherungswirtschaft, 2011). In de Duitse vakliteratuur wordt aangeraden
om het toepassingsbereik van shared space kritisch te bekijken, in de landelijke verkeerswetgeving
(Straβenverkehrsordnung) de toepassing van shared space te reguleren en op basis van pilots te bezien of
doelstellingen zoals snelheidsverlaging en verlaging van de parkeerdruk wel haalbaar zijn. Shared space wordt
in de Duitse vakliteratuur niet als een planningsconcept beschouwd maar dient eerder als een vergevingsgezinde maatregel om verschillende modaliteiten met een aangepaste snelheid binnen een verkeersruimte te
mengen. Het wordt, anders dan in de Nederlandse context, wenselijk geacht dat gemeenten zulke gebieden
dan ook met structurerende elementen inrichten en barrièrewerking voor bepaalde gebruikerspopulaties
wordt vermeden. In de Duitse vakliteratuur ligt het accent dus veel meer op verkeersveiligheid dan in de Nederlandse vakliteratuur (ADAC, 2009; BSVI, 2010; Gerlach, Boenke, Leven, & Methorst, 2008).
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Figuur 1 geeft het wegontwerpproces in de Nederlandse context op schematische wijze weer. Bij de inrichting
van shared space-gebieden spelen de weergegeven afwegingen evengoed ook een rol.

Figuur 1 Wegontwerpproces in de Nederlandse context

2.4 Verschijningsvormen van shared space-gebieden binnen Nederland
Shared space kent in Nederland geen vakinhoudelijk gevalideerde definitie. Anders dan Duurzaam Veilig zijn er
geen geaccepteerde ontwerpnormen en is de hierboven omschreven ontwerpfilosofie het vertrekpunt voor
ontwerpers. Het gebrek aan een definitie betekent feitelijk dat iedere wegbeheerder een gebied als shared
space kan betitelen óf dat juist nalaat, terwijl een gebied wel uiterlijke kenmerken van een shared spaceinrichting heeft. Bovendien is er geen sprake van een sluitende registratie: het Kenniscentrum shared space
van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden houdt op zijn website wel een overzicht bij van afgeronde shared space-projecten maar het is de vraag of dit overzicht bij gebrek aan een definitie van het concept de werkelijkheid volledig in kaart heeft gebracht.
Op basis van het beschikbare feitenmateriaal van het Kenniscentrum shared space valt wel op dat er binnen
stedelijke omgevingen andere inrichtingskeuzes worden gemaakt dan binnen landelijke omgevingen. Het
concept werd in eerste instantie vooral toegepast in Noord-Nederlandse dorpen zoals Haren en Hardegarijp.
In zulke omgevingen is er vaak een erftoegangsweg of gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
ingericht op basis van het shared space-concept.
Binnen steden wordt shared space vooral toegepast op pleinen of voormalige erftoegangswegen die door dit
concept homogeen worden ingericht als verblijfsgebied. In Duitse steden zijn er vooral straten heringericht,
terwijl Nederlandse steden vooral kiezen voor de toepassing van shared space op pleinen. Er is een aantal
goede voorbeelden van “pleinvorming” zoals het centrumgebied Zeist, het Domplein in Utrecht, het Laurenskwartier in Rotterdam en het Stationsplein in zowel Nijmegen als Leeuwarden. De samenhang tussen vorm en
gebruik, en dus een geloofwaardige, passende inrichting, verschilt per plek en is bij gebrek aan vakinhoudelijke richtlijnen vooral afhankelijk van de plaatselijke invulling van het ontwerp. Dat levert in de praktijk een heel
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wisselend beeld op. Toch leven er bij de Oogvereniging en Koninklijke Visio sterke gedachten over succes- en
faalfactoren van gebieden, waarbij met name de concrete inrichting van het gebied de doorslag in de beoordeling geeft: inrichtingselementen, patronen, texturen en contrasten van de verharding spelen een rol in de
beoordeling door gebruikers of een shared space-gebied bruikbaar is of niet. Dit staat juist op gespannen voet
met de verschijningsvorm van een aantal gebieden die als “vlakke pleinen” zijn ingericht en daardoor, alhoewel esthetisch vaak erg prettig overkomend, functioneel minder sterk zijn.
In de gesprekken met het panel bleek dat er meerdere shared space-gebieden binnen Nederlandse steden
niet in de smaak vielen bij mensen met visuele beperkingen. Twee voorbeelden vielen op: het Domplein in
Utrecht en het Spui/Grote Marktstraat in Den Haag.
Domplein Utrecht: stedelijke luwte bedriegt

Figuur 2 Domplein Utrecht (bron: Google Maps)

De gemeente Utrecht heeft het Domplein in 2016 heringericht volgens het shared space-principe. De herinrichting is een “meevaller” vanwege het afsluiten van delen van de binnenstad voor het autoverkeer. Het
Domplein is ingericht als een vrij intiem ogend verblijfsgebied in de historische kern van de stad, als schakel
tussen het grachtengebied, de Dom en het Museumkwartier. Een buslijn en een stedelijke hoofdfietsroute
lopen door dit gebied.
De stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied heeft zeker een oppepper gehad. Toch ervaren mensen met
beperkingen dit gebied als gebruiksonvriendelijk: er rijdt vrij veel fietsverkeer over het Domplein en door de
verschillen in waarneming en snelheid levert dit spanningen op met voetgangers. Mensen met visuele beperkingen voelen zich op geëgaliseerde pleinen zoals het Domplein verloren, omdat er geen duidelijke oriëntatiepunten aanwezig zijn. Een vlak plein met egale bestrating leidt tot verwarring. Binnenkort plaatst de gemeente Utrecht meer straatmeubilair om structuur in het gebied aan te brengen3. In de media heeft de gemeente aangegeven dat de effecten op het gedrag van verkeersdeelnemers nog moeilijk zijn in te schatten.
Job Haug, beleidsmedewerker van de plaatselijke belangenbehartiger SOLGU, uitte in een interview zijn frustraties over het inrichtingsproces: in zijn ogen is de brede belangenbehartiging onvoldoende bij het ontwerp
en de daarin gemaakte keuzes betrokken. Voor rolstoelgebruikers is een volledig vlak plein een uitstekende
vooruitgang maar mensen met visuele beperkingen kunnen er niet mee uit de voeten. Haug gaf ook aan dat
er sprake is van een paradox: het gebied voelt als een voetgangersgebied maar is in de praktijk nog altijd
opengesteld voor leveranciersverkeer, de stadsbus en fietsers. Maar de inrichting van het gebied houdt momenteel geen rekening met dit gemengde gebruik waardoor de verwachtingen tussen verkeersdeelnemers

3

https://www.duic.nl/algemeen/nieuw-straatmeubilair-om-domplein-veiliger-te-maken/
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uiteenlopen. SOLGU en de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond oefenen druk uit op de gemeente om
alsnog structurerende elementen in het gebied aan te brengen.
Grote Marktstraat Den Haag: de dansvloer wordt alleen toegankelijk voor voetgangers

Figuur 3 Grote Markstraat Den Haag (bron: Google Maps)

De Grote Marktstraat in Den Haag functioneert al decennialang als een “high street” binnen het kernwinkelgebied van de binnenstad op basis van het ontwerp van de stedenbouwkundige Berlage. Tot 1996 was de Grote
Marktstraat een doorgaande route voor het gemotoriseerde verkeer en een van de hoofdroutes voor de
steeds drukker wordende tram. De invoering van het Haags Verkeerscirculatieplan en de opening van de (inmiddels overbelaste) tramtunnel heeft het profiel van de straat drastisch veranderd. De voetganger en de
fietser staan centraal. In 2012 heeft de gemeente Den Haag besloten om de Grote Marktstraat in te richten als
“winkelboulevard van internationale allure” op basis van een ontwerp dat de inrichting van “de balzaal van Den
Haag” als uitgangspunt heeft4.
In het ontwerp is gekozen voor een tweetal verkeerskundige structuren: voor de voetgangers werd aan beide
kanten van de straat een loper ingericht, met strakke randen en een afkanting tot aan het fietspad en het fietspad werd met klinkerbestrating in een apart patroon met een verdiepte ligging (5 cm t.o.v. loper) aangelegd.
Het toestaan van fietsverkeer buiten de drukste winkeltijden was een expliciete politieke keuze vanwege het
functioneren van de Grote Marktstraat als schakel in het stedelijke routenetwerk. De voetganger werd daarentegen met meer egards onthaald want in de balzaal Grote Marktstraat fungeert de loper als de dansvloer “vol
allure waarover tot laat in de nacht wordt gedanst en geflaneerd”.
Alle superlatieven ten spijt is na zeven jaar de constatering dat dansen ook om synchroniciteit tussen de danspartners vraagt. En daar gaat het regelmatig mis: de Grote Marktstraat wordt vanwege de weefbewegingen
door voetgangers en de snelheidsverschillen tussen fietsers en voetgangers als onveilig bestempeld. De dagen van de Grote Marktstraat als shared space-gebied lijken inmiddels geteld5.
Rik Wouters van de Oogvereniging Zuid-Holland gaf aan dat er regelmatig klachten binnenkomen over shared
space-gebieden in de grote steden. De Grote Marktstraat is één van de veelgenoemde locaties waar problemen ervaren worden.
Dat ligt niet zozeer aan de inrichting maar wel aan de drukte, het geluid en de ritsbewegingen tussen de gevels door voetgangers. Uit de panelgesprekken en dit interview bleek dat de inrichting van de Grote Marktstraat als zodanig acceptabel was omdát er sprake is van geleidende elementen die een duidelijke structuur in

4

Raadscommissiebrief Definitief ontwerp herinrichting Grote Marktstraat d.d. 25 september 2012, RIS-nummer 252120.

5

https://www.ad.nl/den-haag/fietsers-definitief-geweerd-uit-haags-winkelcentrum~adc63844
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het gebied aanbrengen, maar het feitelijk gebruik zorgde voor desoriëntatie en angst. Op deze wisselwerking
tussen gedrag en inrichting wordt dieper ingegaan in de hoofdstukken 3 en 4.
2.5 Conclusies
Het shared space-concept wordt in Nederland vooral toegepast om gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen in de bebouwde kom geschikt te maken voor een functie als verblijfsgebied. In Nederlandse
steden valt op dat het concept vooral functioneel wordt vertaald naar het ontwerp van pleinen. Dat sluit op
zichzelf aan op de kern van het gedachtegoed van shared space maar de concrete uitvoering van het ontwerp is voor de doelgroep visueel beperkten bepalend of een gebied bruikbaar is of niet. Met name het vormen van “vlakke pleinen” zonder structuur leidt tot problemen. Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van
de principes van Duurzaam Veilig, waarin homogeniteit en voorspelbaarheid van het ontwerp en dus voor de
gebruiker centraal staan. Bovendien komt het voor dat het ontwerp functioneel in orde is, maar het gebruik
niet overeenkomt met het ontwerp of de lokale omstandigheden – en met name drukte en intensiteiten van
het fietsverkeer – het gebruik in de praktijk voor deze doelgroep lastig maken. Daardoor wordt shared space
vooral shattered space.
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3 Gehanteerde methodiek
In dit hoofdstuk wordt de problematiek geschetst die mensen met een visuele beperking binnen shared
space-gebieden ervaren. Het gedachtegoed van shared space heeft als vertrekpunt dat er sociaal gedrag tussen verkeersdeelnemers in een beperkte, op menging ingerichte, verblijfsruimte plaatsvindt.
Deze psychologische redenering staat op gespannen voet met de ervaringen van mensen met een visuele beperking. In dit hoofdstuk wordt er achtereenvolgens ingegaan op de visuele waarneming in het
verkeer en de vertaalslag van waarneming naar gedrag. Steeds wordt er daarbij teruggegrepen op de
resultaten van een enquête onder de achterbannen van de gebruikerspopulatie. Door deze verwevenheid worden de theorie en de ervaren praktijk met elkaar vergeleken. In dit hoofdstuk komt deelvraag I
aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt er vervolgens ingegaan op het voortbewegen, zoeken en vinden
binnen shared space-gebieden.
3.1 Algemene inleiding
Het belangrijkste uitgangspunt is dat mensen met visuele beperkingen de middelen en het vertrouwen moeten kunnen hebben om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen. Het fysieke ontwerp van de omgeving bevordert dat vaak niet en zichtverlies leidt tot een afname van het vermogen tot zelfstandige oriëntatie en verplaatsing. Het gebrek aan structuur leidt tot onzekerheid en daardoor tot angst en energieverlies (Allen, Milner, & Price, 2002). Het verplaatsen door onbekende of drukke gebieden levert een hoge cognitieve last op
(Allen et al., 2002; Hanson, Johnson, Percival, & Zako, 2002). Toch is er weinig aandacht voor zulke problematiek binnen de Nederlandse verkeerskunde.
De toegankelijkheid van shared space-gebieden is een terugkerend discussiepunt in sommige steden en binnen de Nederlandse vakwereld. Zoals geschreven spitst de discussie zich dan vooral toe op gedragsvoorkeuren, (on)veiligheidsgevoelens en de balans tussen modaliteiten. Binnen de Nederlandse context is er weinig
onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van shared space-gebieden in brede zin. Wildervanck (2010) stelt
dat er geen eenduidig beeld bestaat over de ervaringen van verkeersdeelnemers binnen shared spacegebieden. Hij schetst op basis van onderzoek binnen zijn discipline (verkeerspsychologie) dat in algemene zin
bekend is dat oudere verkeersdeelnemers behoefte hebben aan een zekere voorspelbaarheid en structurering
van de verkeersruimte. De aanname dat de inrichting conform het gedachtegoed van shared space leidt tot
sociaal acceptabel gedrag en er dus rekening wordt gehouden met de behoeften van kwetsbare verkeersdeelnemers wordt in zijn optiek nauwelijks onderbouwd. De oproep om gerichter onderzoek te doen naar de
veiligheidsbeleving van verkeersdeelnemers in shared space-gebieden wordt steeds herhaald, maar tegelijkertijd kan er (zorgwekkend) geconstateerd worden dat de focus van discussies over de inrichting van shared
space-gebieden vooral is gericht op boude stellingnamen en aannames over veiligheidsgevoelens en fysieke
toegankelijkheid. Volgens Wildervanck zijn er alleen conclusies te trekken op basis van onderzoek op basis
van hypothesen. Opvallend genoeg ontbreekt het aan dergelijk onderzoek. Een ander zorgelijk aspect betreft
de absoluut smalle kennisbasis over het functioneren van shared space-gebieden in algemene zin: er is binnen de Europese context vooral kennis beschikbaar over de toepassing van shared space binnen dorpse,
landelijke omgevingen en in de internationale context vooral over het functioneren binnen een hoogstedelijke
omgeving. Beide contexten zijn voor de Nederlandse situatie tekortschietend: het gedachtegoed van shared
space wordt in steeds meer centrumsteden toegepast, waarbij de inrichting van zulke gebieden grote variëteit
kent en er een diffuus beeld is over inrichtingsnormen en goede praktijkvoorbeelden. Hierdoor blijft het vakinhoudelijke debat binnen de Nederlandse context “hangen” in subjectieve opinies en veronderstellingen.
Ten aanzien van de gebruikerspopulatie visueel beperkten heeft Havik (2012) in haar proefschrift de resultaten
van een onderzoek naar oriëntatie en navigatie door visueel beperkten in een aantal Noord-Nederlandse
shared space-gebieden opgenomen6, als onderdeel van een bredere meerjarige onderzoekslijn. Los van de
representativiteit van de casuïstiek en context van deze deelonderzoeken kan er gesteld worden dat de grote
mate van inrichtingsvormen leidt tot obstakels bij het oriënteren en navigeren. Gevellijnen, het ontbreken van
beschermende elementen bij hoogteverschillen, de aanwezigheid van fysieke obstakels en verkeersgedrag
van andere (ziende) verkeersdeelnemers hebben invloed op de gevoelens van veiligheid van deze gebruikspopulatie, de ervaren moeite om een gebied te begrijpen en de benodigde energie om een verplaatsing binnen

6

Opgemerkt moet worden dat dit proefschrift een bundeling van onderzoeken naar oriëntatie en toegankelijkheid voor mensen

met een visuele beperking in de openbare ruimte betrof, ingestoken vanuit de medische wetenschap.
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een gebied af te leggen. Vooral blinden en slechtzienden die gebruikmaken van een blindengeleidehond hebben moeite om zich te oriënteren binnen sommige shared space-gebieden.
Havik plaatst hierbij wel de terechte kanttekening dat deze conclusies níet in algemene zin gelden voor álle
shared space-gebieden. Het ontwerp van de omgeving maakt een groot verschil in de beleving en het gebruik
van mensen met een visuele beperking. Daarnaast past de opmerking bij deze onderzoeksresultaten dat het
feitelijke gebruik van het gebied (d.w.z. de mix van ruimtelijke en economische functies), de daardoor veroorzaakte verkeersgeneratie en het toestaan van meerdere modaliteiten binnen een shared space-gebied invloed
kunnen hebben op de perceptie van mensen met een visuele beperking en dus ook op de gewenste normering en inrichtingsvereisten.
Het proefschrift van Havik heeft in 2013 geleid tot de publicatie van een praktische ontwerpwijzer door Koninklijke Visio, gericht op wegbeheerders. Vervolgens kan er geconstateerd worden dat ontwerpers onvoldoende kennis hebben opgedaan over de aanbevelingen van Koninklijke Visio. Een verklaring hiervoor kan zijn
dat er hier sprake is van meerdere vakwerelden die moeite hebben om de brug naar elkaar te slaan: achtergronden, vakinhoudelijke percepties, vaktaal en kennisbasis staan uit elkaar, waardoor dergelijke signalen
evengoed makkelijk gezien kunnen worden als “een belang dat om aandacht vraagt”. Hier speelt ook mee dat
de verkeerskundige kennis over toegankelijkheidsaspecten zich in overgrote mate richt op civieltechnische
oplossingen en de vertaling van gedragsmatige inzichten naar verkeerskundige maatregelen nog in de kinderschoenen staat.
3.2 Gehanteerde methodiek
De basis van de analyse in dit hoofdstuk ligt in een viertal inhoudelijke bijeenkomsten met CROW-KpVV, Bartiméus, Oogvereniging en Koninklijke Visio om de problematiek in kaart te brengen en te spreken over de
afbakening en inrichting van het onderzoek. Daarnaast zijn er meerdere gesprekken met deskundigen van
Koninklijke Visio geweest om een beeld te vormen over het bestaande onderzoek en de praktijkervaringen bij
de begeleiding bij visuele beperkingen in het verkeer, waaronder shared space-gebieden. Daarnaast zijn er
meerdere shared space-gebieden bezocht (Haaren, Leeuwarden, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Den Haag).
Op basis van een literatuuronderzoek is er vervolgens verkend welke wetenschappelijke of praktijkgerichte
informatie er beschikbaar is over de toegankelijkheidsaspecten van shared space-gebieden. Na selectie en
trechteren is er vooral gekeken naar literatuur over de gebruiksaspecten, oriëntatie en navigatie binnen shared
space-gebieden van mensen met een visuele beperking.
Daarnaast is er een enquête gehouden onder de doelgroepen van Bartiméus, Oogvereniging en Koninklijke
Visio. De enquête is vooraf getest door Bartiméus en de Oogvereniging op onderzoeksvragen, begrijpelijkheid
en invulbaarheid. De oproep voor de enquête is verspreid via de sociale mediakanalen van de Oogvereniging.
De deelnemers hebben zich uit eigen beweging aangemeld zonder dat er vooraf sprake is geweest van een
steekproefkader. Er is dus sprake van een toevallige steekproef.
In de enquête werd een aantal vragen gesteld over de behoeften en het feitelijk verplaatsingsgedrag van mensen met een visuele beperking binnen shared space-gebieden. Daarbij is de term shared space doelbewust
niet gebruikt om bias bij de deelnemers te voorkomen. De vragen waren gebaseerd op een hypothetische
situatie: een verblijfsgebied, zoals winkelstraten, waarvan meerdere verkeerssoorten – fietsers, voetgangers,
autoverkeer – gebruik mogen maken. Er zijn 42 reacties op de enquête ingestuurd, op basis van volledige
anonimiteit en met geregistreerde toestemming voor de anonieme verwerking van gegevens.
In de enquête werden open vragen gesteld over de beleving van shared space-gebieden. De vragen hadden
betrekking op het gedrag van medeweggebruikers, mogelijkheden tot oriëntatie en navigatie, inrichtingsvereisten en het meegeven van eigen ontwerpbehoeften voor shared space-gebieden. Op basis daarvan en een
aantal verdiepende interviews kan er een beeld worden geschetst over de ervaren problematiek en een relatie
worden gelegd tussen deze ervaringen en het beschikbare onderzoek.
In de enquête was een tweetal open vragen met beoordelingsmogelijkheid opgenomen. Deze vragen hadden
betrekking op de beleving van de inrichting van shared space-gebieden en de omgang met andere verkeersdeelnemers. Deelnemers konden op een 5-puntsschaal – lineair oplopend van 1 (heel slecht) tot 5 (heel goed)
een beoordeling aangeven en de vraag voorzien van een toelichting. Het gebruik van deze 5-puntsschaal
(Likert-schaal) gekoppeld aan de mogelijkheid voor een toelichting voorkwam ook sociaal wenselijk invullen
door respondenten.
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Dit leidt uiteindelijk ook tot een algemeen beeld over de acceptatie en het gebruik van shared spacegebieden door deze gebruikerspopulatie. Bij de gekozen opzet past de opmerking dat de externe validiteit van
de onderzoeksresultaten een discussiepunt kan zijn: er is sprake van een relatief hoge deelname aan de enquête door respondenten in de leeftijdscategorieën veertig tot zeventig jaar en bovendien was er geen gelijke
kans om in de steekproef terecht te komen.
In hoofdstukken 3 en 4 wordt een relatie gelegd tussen de vakinhoudelijke praktijk en de waarnemingen vanuit de enquête. Daarom is het goed om een aantal relevante karakteristieken van respondenten op te nemen.
Leeftijdscategorieën en aantallen reacties
Leeftijdscategorieën

Aantal respondenten

0-10 jaar

1

10-20 jaar

0

20-30 jaar

7

30-40 jaar

4

40-50 jaar

8

50-60 jaar

11

60-70 jaar

5

70-80 jaar

4

80-90 jaar

1

Tabel 1 frequentietabel aantallen respondenten per leeftijdscategorie

In totaal zijn er 42 binnengekomen en verwerkte reacties. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 49
jaar. Er is sprake van een relatief hoge oververtegenwoordiging van het aantal oudere respondenten. Dit
houdt gelijke tred met de ontwikkeling van de ouder wordende samenleving waarin chronische beperkingen
en ziektes toenemen. Er is sprake van een toename van het aantal inwoners dat vanaf vijftigjarige leeftijd te
maken krijgt met visuele beperkingen (Limburg, 2007). Het is aannemelijk dat de ervaren problematiek bij
deze leeftijdsgroepen sneller leidt tot participatie aan onderzoeken en inspraaktrajecten.
Aard van de visuele beperkingen
34 respondenten gaven aan dat zij een gezichtsscherptebeperking hebben en 32 respondenten gaven aan dat
zij een gezichtsveldbeperking hebben. Door de gekozen vraagstelling is er dus sprake van overlap tussen
beide antwoorden.
De reden hiervoor is dat er sprake kan zijn van meervoudige aandoeningen aan één of beide ogen. Daarnaast
is de inschatting dat er hier sprake is van een groot aantal respondenten dat de eigen diagnose goed kent
(zoals ook blijkt uit de toelichtingen), maar er ook het risico is dat er sprake is van onder- of overrapportage
en er niet gecontroleerd kan worden op de medische validiteit van de antwoorden.
Hulpmiddelengebruik
De meeste respondenten maken gebruik van een taststok (29 antwoorden) maar ook de herkenningsstok (15
antwoorden) en de hulphond (14 antwoorden) worden gebruikt. Bij de reacties past de kanttekening dat er
meerdere antwoorden mogelijk waren: er is immers géén sprake van het gebruik van slechts 1 hulpmiddel,
aangezien alle hulpmiddelen een ander doel en gebruiksmogelijkheden hebben.
Een taststok (zie figuur 2) wordt gebruikt om een onbekende omgeving mee te verkennen. De taststok geeft
tactiele feedback aan de gebruiker, bijvoorbeeld om een geleidelijn te volgen. Het voelelement aan het uiteinde van de stok ontbreekt bij een herkenningsstok. De herkenningsstok wordt vooral in bekende omgevingen
gebruikt.
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Figuur 4 Taststok

Ik gebruik het volgende hulpmiddel
(meerdere keuzes mogelijk)
80%
70%
60%
50%
40%
Responses
30%
20%
10%
0%
Taststok

Herkenningsstok

Hulphond

Ik gebruik geen
hulpmiddel

Figuur 5 Grafiek met aantallen responses op vraag 5 over hulpmiddelengebruik

Verplaatsingswijzen
Ten slotte is het van belang om te weten welke verplaatsingswijze er wordt gekozen om te reizen naar shared
space-gebieden. Let wel dat de gekozen vraagstelling in relatie met de hoofddoelstelling van het onderzoek
moet worden gezien (zie ook de inleidende opmerkingen).
In het algemeen hebben zelfstandige reizen met het openbaar vervoer of lopen als voetganger de voorkeur.
Daarbij kan het uitmaken of een respondent in de buurt van een shared space-gebied woont of nabij een
gebied dat als zodanig wordt geïnterpreteerd.
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Hoe reis je naar winkelstraten en centrumgebieden
(meerdere keuzes mogelijk)?
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Responses

20%
10%
0%
Ik reis
zelfstandig
met het
openbaar
vervoer

Ik reis met
Ik reis met
begeleiding
iemand
met het
anders mee
openbaar
vervoer

Ik kom
lopend

Ik gebruik de Ik gebruik de Ik kom met
regiotaxi
fiets
de auto en
begeleider

Figuur 6 Grafiek met aantallen responses op vraag 6 over verplaatsingswijzekeuzes

3.3 Visuele waarneming
Allereerst is het noodzakelijk om een goede definitie van visuele beperkingen te hanteren. In de normale situatie komt licht als elektromagnetische straling ons oog binnen via het hoornvlies (cornea) en de lichtgevoelige cellen in de achterwand van het oog (retina), Samen zorgen het hoornvlies en de lens voor het projecteren van een scherp beeld op het netvlies. De informatie wordt vanaf het brandpunt op het netvlies (macula)
via de oogzenuw naar de delen van het brein verstuurd die zich bezighouden met signaalverwerking (primaire
en secundaire optische centra).
De visuele signalen worden verwerkt in een drietal cognitieve processen (verwerking van vormen, verwerking
van kleur, verwerking van beweging en ruimtelijke informatie). Hierdoor ontstaat het beeld dat wij zien. Het
volledige gezichtsveld met beide gezonde ogen is 180°.

Figuur 7 Verwerking van optische signalen (bron: Herseninstituut)
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Er bestaat een groot aantal beperkingen dat onder de noemer visuele beperkingen geclassificeerd kan worden. De volgende beperkingen komen relatief het meeste voor:
–

–

–
–
–

In overgrote meerderheid is er sprake van slechtziendheid (visusbeperking): bij slechtziendheid kunnen
mensen nog gebruikmaken van hun restvisus: datgene dat nog wel waargenomen kan worden. Er zijn diverse vormen van slechtziendheid;
Bij blindheid is er sprake van het volledig wegvallen van zicht (gezichtsveldbeperking): er kan geen beeld
meer worden gevormd, of er is geen onderscheid mogelijk tussen licht en donker, of de gezichtsscherpte
(maat voor de detailwaarneming) is <0,05 en/of het gezichtsveld is beperkt tot <10°;
Bij maculadegeneratie is er sprake van scherpteverlies;
Glaucoom (verhoogde oogdruk leidt tot schade aan de oogzenuw) en Retinitis Pigmentosa (beschadiging
van de lichtgevoelige oogcellen) leiden tot scherpteverlies respectievelijk zichtverlies;
Er zijn ook visuele beperkingen op het vlak van lichtgevoeligheid, contrastwaarneming en scherptezien.

In de context van dit onderzoek is de focus gericht op visusbeperking en gezichtsveldbeperking. Figuur 8 laat
op basis van een simulatie zien wat de visuele waarneming bij een aantal beperkingen is. Achtereenvolgens
worden getoond (van links naar rechts): gezichtsscherpte 0,01; gezichtsscherpte 0,5 met centrale uitval
beeld; gezichtsscherpte 0,5 door glaucoom; gezichtsscherpte 1,0 door Retinitis Pigmentosa.

Figuur 8 Simulatie Low Vision Simulator in shared space-gebied Haren (bron: Koninklijke Visio)

Een visus- en/of scherptebeperking heeft ook biomechanische consequenties: op basis van het beeld vanuit
beide ogen is het immers mogelijk om diepte te zien en dus om afstanden goed te kunnen inschatten. Bij
mensen met een visuele beperking ontbreekt dit vermogen geheel of gedeeltelijk, waardoor er teruggevallen
moet worden op andere zintuigen, vooral het gehoor, om de omgeving waar te nemen. De plasticiteit van het
brein zorgt ervoor dat “onbenutte” zenuwcellen worden ingezet om andere cognitieve functies, zoals het
gehoor, te versterken.
3.4 Van visuele waarneming naar verkeersgedrag
Na de visuele waarneming ontstaat er gedrag. Voor de duiding in de context van het onderzoek kan er worden teruggegrepen op inzichten vanuit de sociale psychologie, waarin de sociale interactie tussen individuen
centraal staat. Hierdoor kan de primaire stellingname in het shared space-gedachtegoed – het stimuleren van
onderling sociaal gedrag tussen verkeersdeelnemers – worden beoordeeld aan de hand van de beschikbare
en geaccepteerde wetenschappelijke theorie, waarbij er meteen een verband kan worden gelegd met enkele
issues die blijken uit de aangehaalde enquête.
Informatieverwerking
Naast keuze- en afwegingsprocessen speelt uiteraard ook de verwerking van informatie door het brein een
rol. Wildervanck en Brookhuis (CROW, 2014) stellen dat verkeersgedrag in de basis lijkt neer te komen op een
proces van waarnemen, beslissen en handelen, maar dat de uitkomsten van elke stap in dit proces afhankelijk
zijn van de situatie en het individu. Daarbij spelen ook variabelen zoals attitudes een rol. Het startpunt voor de
informatieverwerking wordt volgens Wildervanck en Brookhuis gevormd door het zien (het vormen van een
beeld op het netvlies) dat vervolgens leidt tot het waarnemen (het detecteren van de waargenomen hoeveelheid informatie). Vervolgens begint de weg van waarneming naar cognitieve verwerking via de zenuwbanen
naar de hersenen. Hierbij speelt uiteraard dat de verwerkingscapaciteit van de hersenen beperkt is en aan
allerlei invloeden onderhevig kan zijn. De waarneming wordt vertaald in een actie: in feite de “vertaling” van
waargenomen visuele en andere informatie naar een actie. In de verkeerskunde heeft dit zijn vertaling gevonden in de taakniveaus van Michon.
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Figuur 9 Cyclus van waarneming en besluitvorming in het verkeer (uit: CROW-publicatie mobiliteit en gedrag)

Hiërarchie van taakniveaus
Michon (1985) ontwikkelde een hiërarchische indeling om de niveaus van (rij)taken van verkeersdeelnemers te
kunnen duiden. Dit model is vertaald naar de gesignaleerde knelpunten binnen het onderzoek. In figuur 8 is
dit model grafisch weergegeven en wordt er ook een relatie gelegd met de moeite die mensen met visuele
beperkingen in shared space-gebieden ervaren. De kanttekening hierbij is dat het onderzoeksonderwerp zich
focust op shared space-gebieden terwijl er evengoed ook andere systematische obstakels in de verkeersdeelname door deze gebruikerspopulatie zijn. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de afstelling van
verkeersregelinstallaties en de vindbaarheid van oversteekplaatsen.
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Figuur 10 Taakniveaus van verkeersdeelnemers cf. Michon, vertaald naar onderzoeksresultaten

Denkprocessen
In de sociale psychologie wordt uitgegaan van een tweetal vormen van besluitvormingsprocessen: het “redeneren” en de intuïtie. De psycholoog (Kahneman, 2011) hanteert hiervoor de volgende vuistregels7:
–
–

Een beredeneerde keuze zorgt voor een actief denkproces, bijvoorbeeld bij het inschatten van een route
naar een bestemming;
Bij intuïtie is er juist géén sprake van een beredenering maar wordt er vanuit gewoontegedrag of emotie
gehandeld.

Een verandering van situatie, bijvoorbeeld een verhuizing, leidt tot het opnieuw moeten maken van keuzes.
Gewoontegedrag volstaat dan niet meer. De taken op het plannings- en strategisch niveau volgens het model
van Michon zijn redeneerprocessen, totdat de keuzes meerdere malen herhaald zijn en daardoor geautomatiseerd worden. Hierdoor ontstaan heuristische regels.
Redeneren kost veel tijd, inspanning en aandacht. Redeneren doet daarom ook een beroep op de cognitieve
capaciteit: de hersenen verwerken vooral informatie die de bewuste aandacht trekt. Dit raakt overigens wel
aan een essentieel punt in het bestaande vakinhoudelijke debat over shared space en toegankelijkheid: de
veronderstelling dat de mens op basis van álle beschikbare opties een rationele keuze maakt, dus bijvoorbeeld
in een drukke gedeelde omgeving actief sociaal contact zoekt met mede-verkeersdeelnemers, komt niet
overeen met de ervaren realiteit van mensen met een visuele beperking.
Gewoontegedrag ontstaat wanneer dezelfde handelingen en redeneerprocessen veelvuldig worden uitgevoerd. Het denkproces gebeurt dan snel en zonder moeite en bovendien ontstaat er vertrouwen in de uit7

Opmerking bij de bron: het betreft een verzamelwerk. De psychologen Kahneman en Tversky hebben in meerdere decennia vanuit

de sociale psychologie en de economie een behoorlijke kennisbasis over keuze- en besluitvormingsprocessen opgebouwd die
goed toepasbaar is binnen het verkeerskundig vakgebied.
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komst. Op dat moment is er sprake van een intuïtief proces. Intuïtie is lastig te beïnvloeden: verreweg het
meeste gedrag is gewoontegedrag, zolang de mens een bekende, dagelijkse set van activiteiten in een bekende omgeving verricht of door veelvuldige blootstelling en/of oefening gewend is aan een bepaalde omgeving.
Juist hier ligt een knelpunt voor mensen met een visuele beperking die zich in omgevingen begeven die onbekend zijn: uit het proefschrift van Havik (2012) blijkt ook dat proefdeelnemers baat hebben bij het verstrekken van elektronische hulpmiddelen die assistentie verlenen bij het zoeken van een route en het kunnen “lezen” van de omgeving. Uit de gesprekken met Koninklijke Visio en de enquêteresultaten (vraag 9, 42 reacties
en toelichtingen) komt dit punt ook duidelijk naar voren. Respondenten gaven aan dat er een onderscheid
bestaat tussen onbekende en bekende gebieden.
In onbekende gebieden is tactiele informatie het belangrijkste element om keuzes te maken: de hulphond
volgt obstakels, een geleidelijn of een gidslijn (zoals gevels) om de weg te vinden, de taststok wordt gebruikt
om zich een “beeld” te vormen over de straat, bijvoorbeeld door het volgen van een geleidelijn of het detecteren van de verharding. In stedelijke gebieden met veel verkeersdrukte blijkt dit moeilijker te gaan dan in
dorpse omgevingen. Met name geluiden en gidslijnen zijn in stedelijke omgevingen fysieke oriëntatiepunten.
Google Maps (10x) en het vragen aan voorbijgangers waar een winkel of voorziening zich bevindt (7x) komen
veel voor als gehanteerd middel voor het oriënteren en daarna afwegen van de looproute. Hier ligt ook een
relatie met het afwegen van keuzeprocessen in onbekende situaties door het zoeken van cues, bijvoorbeeld
door het vragen om informatie aan voorbijgangers. Een ander belangrijk gegeven is dat de mentale verwerkingscapaciteit en het energieniveau wel bepalend zijn voor de vraag of een gebied goed wordt geïnterpreteerd: een grote hoeveelheid geluiden of een gedesoriënteerde geleidehond kunnen ervoor zorgen dat de
praktische uitvoering – het navigeren – misgaat terwijl de oriëntatiefase succesvol verliep.
Overigens is er logischerwijs op basis van de opgegeven reacties wel een onderscheid te maken tussen respondenten die nog voldoende zicht hebben en respondenten die (nagenoeg) volledig blind zijn: de eerstgenoemde subgroep kan soms nog terugvallen op visuele oriëntatie op objecten of vormen zoals informatieborden of uitstallingen.
Overtuigingen, motivaties en afwegingen
De invloed van een mens op het eigen gedrag en keuzes komt voort uit attitude, de persoonlijke normen en
waarden, zelfeffectiviteit en motivatie. Deze sociaal-psychologische constructen spelen uiteraard ook een rol
bij de afwegingen die mensen met een visuele beperking binnen shared space-gebieden maken. De basis
wordt gevormd door een attitude: een globaal oordeel dat gemaakt wordt over een situatie op basis van gedachten (cognitie) en gevoelens (affect) (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1977). Daarbij wordt gebruikgemaakt
van recente kennis en de ervaringen en informatie die is opgedaan in het verleden (primacy-and-recencyeffect). Het menselijk brein koppelt intuïtief een gevoelswaarde aan een waarneming, ongeacht of deze kennis validiteit of waarde heeft. Dit leidt ook tot het rationaliseren van gemaakte keuzes op basis van vergaarde
informatie (mere exposure-effect). Regelmatige blootstelling aan een situatie beïnvloedt de attitude ten opzichte van een object of situatie (Zajonc, 1980).
Het is vervolgens de vraag in hoeverre iemand zichzelf in staat acht om het specifieke gedrag uit te voeren
(zelfeffectiviteit). Dit is als het ware een kosten-batenafweging: er vindt mentaal een afweging plaats tussen
de moeite om het gedrag te realiseren en de vraag of het uitvoeren van dit gedrag een haalbare kaart is. Voorzienbare of ervaren barrières beïnvloeden dit afwegingsproces (Bandura, 1977).
Zelfeffectiviteit speelt vooral een rol bij het inzetten en continueren van gedrag in situaties die onbekend zijn
of als gevaarlijk worden geïnterpreteerd. Hier is een discrepantie waarneembaar tussen de aannames van het
shared space-gedachtegoed en de ervaren praktijk door mensen met een visuele beperking. Onbekende
gebieden zorgen voor een andere risicoacceptatie dan bekende gebieden. In vraag 10 (42 reacties en 40
inhoudelijke toelichtingen) is de vraag gesteld naar de oriëntatie binnen onbekende gebieden na aankomst.
Veel respondenten geven primair aan dat onbekende gebieden voor onrust en oppervlakkige informatieverwerking zorgen (15x): termen zoals “chaotisch”, “verwarrend” en “druk” worden vaak genoemd.
Er worden ook concrete verblijfssituaties genoemd die weinig te maken hebben met shared space maar toch
leiden tot dissonantie, zoals stations. Weinig respondenten gaven een antwoord dat duidt op het zoeken naar
een oplossing (10x).
Het is lastig om op basis van de gegeven antwoorden een sluitende analyse te maken. Het kan immers zijn dat
een recente ervaring de beantwoording beïnvloedt of dat andere plekken na herhaaldelijk gebruik, en dus
bekendheid, wél als veilig en comfortabel worden ervaren. Hoe dan ook: zelfeffectiviteit in een shared spacegebied lijkt in grote mate af te hangen van de vertrouwdheid met en de “leesbaarheid” van een gebied. Onbe-
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kendheid en/of het niet kunnen “lezen” van een gebied leidt tot spanning of vermijdingsgedrag. In meerdere
onderzoeken is het causale verband tussen beide variabelen aangetoond door de loopsnelheid en/of hartslagfrequenties te meten en deze meetgegevens te relateren aan het daadwerkelijk vertoonde gedrag (C
Childs & Boampong, 2009; C Childs & Fujiyama, 2010; Havik, 2012).
Sociale normen
Ten slotte speelt de vraag in hoeverre verkeersdeelnemers zich houden aan maatschappelijk geaccepteerde
en geldende normen. Dit vraagstuk vormt één van de kernelementen van de discussie over verkeersveiligheid
(die in bredere zin buiten de scope van dit onderzoek vallen, maar niettemin relevantie hebben). Sociale normen zijn te verdelen in een tweetal variabelen: injunctieve normen en descriptieve normen. Een injunctieve
norm is een informele sociale norm die, bij het gehoorzamen ervan, zorgt voor acceptatie van het individu
door andere individuen. Een descriptieve norm is een informele sociale norm die blijkt uit het daadwerkelijk
vertoonde gedrag (Thaler & Sunstein, 2008). Bij nieuwe en onbekende situaties zullen mensen proberen om
de omgeving te lezen door het verzamelen van signalen of het waarnemen van gedrag van anderen die (kennelijk) meer bekendheid met de situatie hebben (cues) (Cialdini, 2007). Wanneer normen te zeer uit elkaar
lopen, ontstaan er andere fenomenen zoals het omstanderseffect waarbij mensen die een noodsituatie waarnemen, maar zien dat anderen niets doen, zelf ook geneigd zijn om geen actie te ondernemen (Kahneman,
2011).
In vraag 8 van de enquête (42 reacties en 28 inhoudelijke toelichtingen) is gevraagd om in algemene zin een
oordeel door middel van een kwalitatieve score te geven over vertoond verkeersgedrag in shared spacegebieden door andere verkeersdeelnemers.
De respons op deze vraag geeft aanleiding om te concluderen dat er een grote discrepantie is tussen de beleidsdoelstellingen en de ervaren praktijk. Ook valt op dat de veronderstelde sociale normen en zelfs het eerbiedigen van wettelijke normen (status van de hulpmiddelen herkenningsstok en taststok) niet altijd overeenkomen met de ervaren realiteit.
Heel slecht
26,19%

11

Slecht
42,86%

18

Voldoende
23,81%

10

Goed
4,76%

2

Heel goed
2,38%

Total
1

42

Tabel 2 Frequentietabel met antwoorden op vraag 8 (“hoe houden andere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, rekening met
je in deze gebieden?”)

Deze vraag werd 28x voorzien van een toelichting. Een groot aantal respondenten ervaart moeite in de omgang met fietsers (12x). Fietsers hebben een ander gezichtsveld en er is sprake van een snelheidsverschil ten
opzichte van voetgangers met visuele beperkingen. Ook in de vakliteratuur komt dit punt vaak terug als kwestie bij het gebruik van shared space-gebieden door mensen met een visuele beperking (C Childs & Boampong, 2009; Melis-Dankers, Steyvers, Havik, & Kooijman, 2012).
Aandacht en attentie voor andere verkeersdeelnemers komen in 10 reacties expliciet voor, vaak gerelateerd
aan smartphonegebruik of in het algemeen de onoplettendheid van andere verkeersdeelnemers. Ook valt op
dat de geldigheid en de waarde van de herkenningsstok in de waarneming van de respondenten niet altijd
wordt (h)erkend door medeweggebruikers (6 reacties).
3.5 Conclusies
In algemene zin ervaren mensen met visuele beperkingen moeite met het navigeren en oriënteren in de
openbare ruimte. Er is behoefte aan houvast en ondersteuning. De mate van bekendheid met gebieden en de
eigen vaardigheden bepalen of het mogelijk is om zich op een zelfstandige en veilige manier in de openbare
ruimte te verblijven en te verplaatsen. Bij shared space-gebieden is er sprake van extra complexiteit omdat de
concrete inrichting en het concrete gebruik van het gebied in hoge mate bepalen of een visueel beperkte
verkeersdeelnemer zich kan aanpassen aan de situatie in het gebied. Daarnaast is de omgang met bepaalde
groepen verkeersdeelnemers zoals fietsers en bestuurders van elektrische voertuigen een aandachtspunt.
Conventioneel ingerichte gebieden geven wat dat betreft meer houvast.
Een positief punt is dat de aandacht voor visueel beperkte verkeersdeelnemers toeneemt, bijvoorbeeld door
acties zoals Houd de lijn vrij, waarin gemeenten wijzen op het (verplicht) obstakelvrij houden van geleidelijnen. Tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre andere verkeersdeelnemers en de verkeerskundige professionals
voldoende bekend zijn met de ervaren problematiek.
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4 Fysieke en verkeerkundige aspecten
In dit hoofdstuk komt de problematiek bij het bewegen, oriënteren en navigeren binnen shared spacegebieden voor mensen met een visuele beperking aan de orde. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op
de geldende Nederlandse praktijk, reeds bekende discussies over fysieke toegankelijkheid met betrekking tot deze gebruikerspopulatie en de verzamelde ervaringen uit de enquête en de interviews die met
enkele gebruikers of hun representanten zijn gehouden. Hierdoor wordt wederom de theorie getoetst
aan de ervaren praktijk. In dit hoofdstuk verstaan we onder de term toegankelijkheid het volgende: het
zich kunnen verplaatsen in de openbare ruimte van deur-tot-deur. Andere aspecten, zoals gebouw- en
voertuigtoegankelijkheid, vallen buiten deze scope. In dit hoofdstuk komt deelvraag II aan de orde.
4.1 Toegankelijkheid van de openbare ruimte voor visueel beperkten binnen de Nederlandse
verkeerskundige praktijk
Het shared space-concept kent geen vastomlijnde ontwerpnormen. Dat is begrijpelijk als we bedenken dat
het concept vooral gebaseerd is op visies over verblijfskwaliteit en de optimale inrichting van verblijfsgebieden. Dat biedt op zichzelf de ruimte aan ontwerpers en beheerders om deze gebieden een eigen gezicht te
geven. Binnen de Nederlandse vakinhoudelijke praktijk zijn er wel aanknopingspunten te vinden die soms
terugkeren binnen shared space-gebieden.
In het ASVV (CROW, 2012) wordt geadviseerd om bij de inrichting van voetpaden rekening te houden met een
goede verblijfskwaliteit op basis van een afweging tussen de beschikbare ruimte om te lopen en de benodigde
objecten. Daarbij moet er rekening worden gehouden met het voorkomen van barriérewerking (CROW, 2012,
par. 14.1). Bepaalde ontwerpelementen in het ASVV, zoals geleidelijnen, worden incidenteel toegepast in shared space-gebieden maar een integrale ontwerprichtlijn binnen het ASVV ontbreekt.
De Richtlijn toegankelijkheid (CROW, 2015) biedt al meer aanknopingspunten. Deze richtlijn is in samenwerking tussen overheden en belangenorganisaties opgesteld en biedt in hoofdstuk 2 een aantal ontwerpmogelijkheden aan die voor de gebruikerspopulatie relevant zijn.
Hierbij moet worden opgemerkt dat er géén integrale advisering voor de inrichting van shared spacegebieden is opgenomen. Sommige ontwerpelementen komen in shared space-gebieden voor (op basis van
eigen waarneming), maar juist vanwege het ontbreken van structurerende elementen ontbreken deze elementen vaak bínnen shared space-gebieden. In paragraaf 2.1 wordt in algemene zin geadviseerd dat de inrichting van winkelgebieden rekening houdt met tempo- en richtingsverschillen. Daarbij is het vanzelfsprekend ook nodig om rekening te houden met de ruimteverdeling voor lopen en commerciële uitingen. Voor de
toegankelijkheid is het belangrijk dat gidslijnen goed bruikbaar blijven. Via de inrichting en handhaving (via de
APV) kunnen gemeenten sturen op het gebruik en dus de beschikbare ruimte.
Figuren 11 t/m 14 laten de gangbare inrichtingselementen binnen de Nederlandse praktijk zien. Figuur 12 vestigt juist de aandacht op een element (gebruikmaken van hoogteverschillen) dat in de Nederlandse praktijk en
binnen de context geen geaccepteerd middel is, maar wel kan bijdragen aan de oriëntatie van mensen met
visuele beperkingen binnen shared space-gebieden.

Figuur 11 Geleidelijn
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Figuur 12 Hoogteverschil (bijv. plateau of helling)

Figuur 13 Gidslijn (voorbeeld)

Figuur 14 Attentievlakken

In paragraaf 2.2.12 komt vervolgens een aantal veelgebruikte elementen voor de oriëntatie van visueel beperkte verkeersdeelnemers aan de orde:
Geleidelijnen zijn speciale routes in een gebied die een verkeersdeelnemer visueel en tactiel kan waarnemen.
Geleidelijnen liggen doorgaans alleen in voetgangersgebieden of bij de overgang tussen voetgangersgebieden en conventioneel ingerichte gebieden. Geleidelijnen zijn obstakelvrij en kennen tweerichtingsverkeer. De
ribbels bevinden zich in de looprichting en de geleidelijn contrasteert met de overige bestrating. Geleidelijnen
moeten een recht patroon kennen met minimale beslis- of conflictpunten. De breedte van een geleidelijn
varieert tussen de 0,30 en 0,60 meter.
Gidslijnen zijn natuurlijke elementen in het straatbeeld die helpen om tactiel inzicht te krijgen bij het oriënteren en navigeren in een gebied. Gidslijnen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit stoepranden, de deksels van infiltratieputjes in de bestrating (zie figuur 7) of een doorlopende gevellijn.
Attentievlakken zijn onderbrekingen in de geleidelijke en geven daardoor informatie aan de voetganger bij een
beslis- of conflictpunt zoals een oversteekplaats, een hoek of een kruising. Attentievlakken kunnen bestaan uit
een onderbreking (zie figuur 8) of een ontwerp dat tactiele feedback geeft, zoals de bekende “ribbelprofielen”
bij bushaltes die het instapvak aangeven. Het komt ook voor dat er náást een geleidelijn een objectmarkering
wordt aangebracht: een visueel, tactiel of soms auditief element dat een gebouw of voorziening aangeeft.
Hoogteverschillen komen in de Nederlandse vakliteratuur als ondersteunend element nauwelijks voor, maar
zijn wel benoemd in de buitenlandse literatuur. In het ASVV worden hoogteverschillen ontraden binnen winkelstraten en verblijfsgebieden (CROW, 2015, par. 2.1). Door middel van een hoogteverschil, zoals een helling
aan de rand van loopvlakken, wordt de aandacht gevestigd op een verandering van de omgeving. Voor geleidehonden zijn met name attentievlakken en hoogteverschillen cruciale cues om het gebied waardoor de
hond loopt te begrijpen.
Andere Nederlandse vakinhoudelijke publicaties bieden ook slechts in algemene zin aandacht voor de problematiek die mensen met een visuele beperking ervaren. De CROW-publicatie Seniorproof wegontwerp gaat
in de ontwerpadviezen alleen uit van een goede belangenafweging tussen de benodigde dimensionering van
het ontwerp voor gebruikers van loop- en mobiliteitshulpmiddelen versus de oriëntatie van mensen met een
visuele beperking (CROW, 2016). Op zichzelf is een groot aantal principes, zoals het rekening houden met de
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juiste dimensionering, de aandacht voor obstakelvrij voortbewegen en rekening houden met de behoefte aan
begeleiding, relevant voor beide gebruikerspopulaties, ook vanwege de overlap daartussen, maar de publicatie heeft vooral een insteek die gericht is op het aanscherpen van de ontwerpprincipes van Duurzaam Veilig.
De publicatie gaat ook niet in op de specifieke vraagstukken over toegankelijkheid van shared spacegebieden.
Tenslotte wordt de rol en positie van de voetganger steeds vaker uitgelicht in de Nederlandse praktijk. Hier
zijn parallellen te trekken met de ontwikkeling van shared space als concept: er is sprake van een zeer beperkte kennisbasis en de conceptualisering van oplossingen laat daardoor nog te wensen over. Shared space
is wat dat betreft één van de ontwerpvisies die in de praktijk gehanteerd worden, maar waarover in verhouding een beperkte kennisbasis beschikbaar is. In de recente CROW-publicatie Lopen loont (CROW, 2019)
wordt shared space naast andere visies zoals Placemaking, kinderstraten en de beweegvriendelijke omgeving
gezet. Vanwege de beperkte kennisbasis bevat deze publicatie met betrekking tot shared space slechts algemene noties over het nut en de noodzaak van toegankelijkheid van loopgebieden, evenals de aanbeveling dat
het toepassen van ontwerpvisies afhankelijk is van de lokale omstandigheden en gekozen beleidsdoelstellingen.
4.2 De problematiek van navigeren en oriënteren voor mensen met een visuele beperking
Visueel beperkten hebben behoefte aan grip op de omgeving en het kunnen begrijpen van de omgeving
waarin zij zich bevinden. Het gebruik van tactiele informatie, bijvoorbeeld door de structuur van de bestrating
en gidslijnen, draagt bij aan het geven van zekerheid en structuur bij het navigeren. Vaak wordt er dan gebruikgemaakt van een taststok en/of geleidehond. Daarnaast is het gehoor belangrijk voor het oriëntatievermogen. In algemene zin zijn structurerende elementen zoals stoepen en bestrating belangrijk voor de oriëntatie van visueel beperkte verkeersdeelnemers. Het ontbreken van zulke elementen zorgt voor een gevoel van
kwetsbaarheid (Keeffe, Lam, Cheung, Dinh, & McCarty, 1998).
Binnen de Nederlandse context is er weinig onderzoek gedaan naar deze problematiek. Lutz en Foorthuis
(2011) wijzen op de problematiek van het ontbreken van een hoogteverschil tussen trottoir en rijbaan en het
gevoel van controleverlies bij het navigeren door shared space-gebieden. Zij wijzen ook op de noodzaak om
meer onderzoek te doen naar de problematiek die mensen met een visuele beperking binnen shared spacegebieden ervaren. In de context van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn wel de nodige onderzoeken
gedaan. Daarbij moet er worden opgemerkt dat beide landen andere verkeerswetgeving en ordeningsprincipes binnen de verkeerskundige vakwereld kennen. Daarnaast is in het Verenigd Koninkrijk de trend zichtbaar
dat shared space-gebieden vooral uit straten bestaan, terwijl er in Nederland vooral wordt ingezet op het
inrichten van pleinen8.
Deichmann en Winterberg (2006) adviseerden in opdracht van de Britse vereniging voor hulphonden (Guide
Dogs for the Blind Association) om de stoeprand – op basis van 125 mm hoogte – als standaardnorm te nemen, zodat visueel beperkte verkeersdeelnemers met een taststok en/of geleidehond een duidelijk oriëntatieen navigatiepunt hebben. Tegelijkertijd signaleert dit onderzoek dat een dergelijke ingreep ingaat tegen het
stedenbouwkundig gedachtegoed van shared space. Als alternatief kan een opsluitband met een verhoging
van 30 mm al een voldoende aanknopingspunt voor navigatie en oriëntatie vormen. Een dergelijke hoogtemaat voorkomt problemen voor de gebruikers van mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen. Een ander idee
uit dit onderzoek is de introductie van een visueel waarneembaar, voelbaar hoogteverschil tussen het voetpad
en het weggedeelte binnen shared space-gebieden. Door middel van een opsluitband of afvlakking hebben
visueel beperkte verkeersdeelnemers toch een duidelijke gidslijn door een shared space-gebied.
Oplossingen kunnen ook gezocht worden in het aanbrengen van een duidelijk structurerend onderscheid
tussen verkeersstromen binnen shared space-gebieden. Deichmann en Winterberg suggereren dat elementen
zoals bomen, lantaarnpalen en verlichting aanbrengen aan de rijbaanzijde bijdragen aan de oriëntatie van de
gebruikers van taststokken. Voor hen zijn ook elementen zoals verharding en bestratingspatronen belangrijke
tactiele informatiebronnen. Vlakke bestrating leidt dus tot desoriëntatie. Voor geleidehonden geldt dat gidslijnen en het navigeren om objecten de basis voor hun navigatie en bewegingsgedrag vormen. Voetgangers
met scherptebeperkingen hebben juist behoefte aan contrastrijke elementen om hun oriëntatievermogen te
ondersteunen.
8

Voorbeelden: het Domplein in Utrecht, het Stationsplein/Zuidersingel in Leeuwarden, het Laurenskwartier in Rotterdam, het cen-

trumgebied in Zeist, het Stationsplein in Nijmegen.
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Feitelijk leidt het volgen van de redeneerlijnen van Deichmann en Winterberg tot het creëren van afzonderlijke
voetgangerszones binnen shared space-gebieden. Afhankelijk van de uitvoering kan dat leiden tot het versterken of verzwakken van de ontwerpdoelstellingen van shared space-gebieden.

Figuur 15 Opsluitband 120 mm hoogte tussen loopvlak en rijbaan (uit: Diechmann & Winterberg, 2006, p.12)

Figuur 16 Opsluitband 30 mm hoogte tussen loopvlak en rijbaan in shared spaces (uit: Diechmann & Winterberg, 2006, p. 12)
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Figuur 17 Afwisseling in bestratingspatronen en -textuur in Haren (eigen foto)

Childs en Boampong (2009) onderzochten in de Britse context welke afbakening bijdraagt aan het veilig kunnen navigeren op straat door een bredere groep gebruikers. In een laboratoriumsetting werden meerdere
maatvoeringen van stoephoogten getest. In dit onderzoek bleek juist dat een stoeprand van 30 mm hoogte
onvoldoende kan worden waargenomen door visueel beperkte voetgangers en problemen opleverden voor
rolstoelgebruikers. Uit de testresultaten bleek dat een stoeprand van 60 mm het beste resultaat opleverde
voor een brede groep gebruikers met visuele beperkingen. Bij dit onderzoek zijn variabelen, zoals weersomstandigheden, verlichting, energieverlies en aspecten van informatieverwerking, niet meegenomen en het is
bovendien de vraag in hoeverre het onderzoeken in een gecontroleerde omgeving leidt tot houdbare conclusies in de dagelijkse praktijk.
Childs en Fujiyama (2010) onderzochten in een gecontroleerde omgeving en voor dezelfde opdrachtgever
welke onderscheidende elementen in bestrating en afbakening bijdragen aan de navigatie van visueel beperkte voetgangers én mobiliteitsbeperkte voetgangers binnen shared space-gebieden.
Het vertrekpunt van dit onderzoek ligt bij de constatering dat conventioneel ingerichte straten, die voorzien
zijn van stoepen en dus een hoogteverschil hebben ten opzichte van de rijbaan, het meeste houvast bieden
voor visueel beperkte voetgangers. Het aanbrengen van een geleidelijn, hoogteverschillen bij stoepranden en
een centrale afscheiding tussen loopvlak en rijbaan lijken in algemene zin aanknopingspunten te geven voor
de inrichting van shared space-gebieden, met de kanttekening dat er in de proefopstellingen een grote mate
van verschil in waargenomen gedrag en acceptatie door de twee onderzoekspopulaties werd waargenomen.
De onderstaande tabellen laten het verschil tussen beide proefuitkomsten zien:

Tabel 3 Onderzoeksresultaten visueel beperkte voetgangers
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Tabel 4 Onderzoeksresultaten mobiliteitsbeperkte voetgangers

De onderzoeken in de Britse context zijn vooral ingegeven vanuit een meer oppositioneel geluid tegen het
shared space-gedachtegoed. In de Nederlandse context speelt dit niet. De kennisbasis blijft smal. Met name
het proefschrift van Havik (2012) biedt aanknopingspunten voor de Nederlandse situatie, waarbij er moet
worden opgemerkt dat er overeenkomsten in de analyse en oplossingsrichtingen bestaan.
Havik heeft een breed onderzoek verricht naar de navigatie van mensen met een visuele beperking. In haar
onderzoek is ook specifiek aandacht geschonken aan het gebruik van shared space-gebieden doordat er
meerdere signalen vanuit deze gebruikerspopulatie kwamen over het oriënteren en navigeren binnen dergelijke gebieden.
In de Nederlandse context vergeleek zij een tiental shared space-gebieden op omgevingseigenschappen en
toegankelijkheidsnormen, onder andere de Richtlijn toegankelijkheid openbare ruimte 2002 van het CROW.
De onderzoekers inventariseerden deze gebieden aan de hand van de richtlijnen onafhankelijk van elkaar.
Daarnaast werd er een panelonderzoek verricht onder experts vanuit de hulpverlening en belangenbehartiging. De conclusie luidde dat geen van de onderzochte gebieden volledig voldeed aan de geldende richtlijnen
voor toegankelijke inrichting. In conventioneel ingerichte gebieden is vooral de stoephoogte een belangrijk
oriëntatiemiddel. Voor visueel beperkte voetgangers zijn inrichtingselementen, zoals scheidingen tussen
loopvlak en rijbaan, stoephoogten, gemarkeerde oversteekplaatsen, gevellijnen en contrastverschillen in de
bestrating, belangrijke cues voor het oriënteren en navigeren. De wijze waarop shared space-gebieden worden ingericht bepaalt of mensen met een visuele beperking voldoende houvast hebben om zich door een
gebied te kunnen verplaatsen (Melis-Dankers et al., 2012). Bij dit onderzoek kan wel de kritische kanttekening
worden geplaatst dat de geselecteerde gebieden zich in Noord-Nederland bevonden en dus vooral dorpse
omgevingen onder de loep zijn genomen. Het is de vraag in hoeverre alle bevindingen representatief toepasbaar zijn op centrumstedelijke gebieden en wat de invloed van externe variabelen zoals drukte en het al dan
niet toestaan van bepaalde modaliteiten is op het verplaatsingsgedrag van deze gebruikerspopulatie binnen
shared space-gebieden.
In een veldonderzoek met visueel beperkte voetgangers is er gekeken naar het verplaatsingsgedrag en de
feedback binnen een viertal noordelijke dorpse shared space-gebieden. Daarbij werd er gekeken naar loopgedrag, stops en het kunnen afleggen van vooraf vastgelegde en in afstand vergelijkbare routes. In algemene
zin was het resultaat dat het lopen binnen shared space-gebieden als moeilijker werd ervaren ten opzichte
van conventioneel ingerichte gebieden. Geleidehonden hadden moeite om de route te volgen vanwege het
ontbreken van een visuele scheiding of afbakening tussen loopvlak en rijbaan. Daarnaast werd de ervaren
moeite om te kunnen navigeren beïnvloed door het ontbreken van een duidelijke overgang tussen shared
space-gebieden en conventioneel ingerichte gebieden, onduidelijkheid over oversteekplaatsen en obstakels
in of nabij het loopvlak. In een tweetal shared space-gebieden met meer intensiteiten gemotoriseerd verkeer
(Helpman en Haren) had het waarnemen van geluid ook invloed op de gemiddelde loopsnelheid: het gehoor
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is een belangrijk zintuig om zich te kunnen oriënteren. Hier ligt overigens wel een knelpunt in de omgang met
andere verkeersdeelnemers die auditief moeilijker zijn waar te nemen zoals fietsers en elektrische voertuigen.
De concrete inrichting van het gebied, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een duidelijke gevellijn, afbakening en contrastverschillen in de bestrating, heeft invloed op de ervaren moeite met het navigeren en orienteren (Havik, 2012).
Uit de enquête blijkt dat veel respondenten negatief zijn over de fysieke inrichting en daardoor de beschikbare
ondersteuning binnen shared space-gebieden. De vraag over de beleving van de inrichting van shared spacegebieden werd door alle 42 respondenten beantwoord. 16 Respondenten kwalificeerden de inrichting als heel
slecht en 18 respondenten kwalificeerden de inrichting als slecht. Voor bijna 81% van de respondenten voldoet de inrichting van shared space-gebieden dus niet. Er werden 32 toelichtingen gegeven. Hieruit blijkt dat
een antwoord op deze vraag soms wordt gekoppeld aan concrete gebieden die als shared space zijn ingericht
of als zodanig worden ervaren: Putten, Zeist, Groningen (binnenstad) en Den Haag (Grote Marktstraat) worden
als concrete voorbeelden genoemd. Daarnaast valt op dat er in een beperkt aantal gevallen concrete signalen
worden afgegeven, bijvoorbeeld over obstakels in het looppad of ontbrekende structurerende elementen
zoals gidslijnen, en er vooral emoties zoals onzekerheid en angst worden benoemd. Tegelijkertijd zijn er ook
een aantal reacties die wijzen op het nut van shared space-gebieden en de inrichting juist lijken te waarderen.
Heel slecht
38,10%

16

Slecht
42,86%

18

Voldoende
9,52%

4

Goed
4,76%

2

Heel goed
4,76%

Total
2

42

Tabel 5 Frequentietabel met antwoorden op vraag 7 ("hoe beleef je de inrichting van gebieden (...) waarvan fietsers, voetgangers en soms
auto's gebruik mogen maken?")

In vragen 11 en 12 (beide 42 reacties) werd gevraagd naar de voorkeuren voor inrichting en gedrag in shared
space-gebieden. De voorkeuren komen overeen met de aanbevelingen in de vakliteratuur:
–

–

–
–

–

Er is behoefte aan een duidelijk ingerichte omgeving die zich laat voorspellen en interpreteren. Veel respondenten geven aan dat obstakelvrije (liefst brede) afgebakende loopvlakken de voorkeur hebben. Tegelijkertijd wijst 1 respondent ook op de mogelijke impact voor rolstoel- en rollatorgebruikers;
Kleur- en contrastverschillen en structurerende maatregelen zoals opsluitbanden en gidslijnen dragen bij
aan de navigatie (en haalbaarheid daarvan). Daarbij valt een onderscheid te maken tussen visuele elementen die bijdragen aan het navigeren bij scherpteverlies en tactiele elementen die bijdragen aan het navigeren bij zichtverlies;
1 Respondent doet de aanbeveling om concrete attentievlakken aan te brengen bij winkels, zoals een
voelbare tegel met melkpaksymbool bij een supermarkt;
In 3 reacties wordt expliciet verwezen naar de spanning tussen obstakelvrije looproutes en winkelbebording. De reacties kennen inhoudelijke variatie: van verbieden tot duidelijk ordenen op basis van de beschikbare breedte;
De verhoudingen tussen voetgangers en fietsers wordt in een 17-tal reacties impliciet of expliciet benoemd. De reacties zijn grofweg in te delen in een tweetal varianten: verbieden van fietsers in shared
space-gebieden of scheiden ten opzichte van de voetganger door het aanbrengen van een duidelijk
zichtbaar en voelbaar onderscheid tussen loopvlak en rijbaan. Paradoxaal genoeg noemt 1 respondent de
Grote Marktstraat in Den Haag als een goed voorbeeld omdat het fietspad in een aparte loper met opsluitbanden is aangelegd (overigens wordt in september 2020 dit fietspad juist door de gemeente Den
Haag afgesloten).

Het shared space-gebied Haren (tegenwoordig gemeente Groningen) geeft aan dat een weldoordachte afbakening tussen loopvlak en rijbaan voor een brede groep gebruikers een hanteerbare omgeving oplevert:
–
–
–
–
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Er is sprake van een duidelijk verschil in textuur en kleur tussen de bestrating waardoor de functies verblijven en verkeersruimte duidelijk gescheiden zijn;
De functies verblijven en verkeersruimte worden gescheiden door een tactiel waarneembaar element
(gootlijn);
De boomkorven en het straatmeubilair geven een gevellijn aan de buitenzijde en binnenzijde van het
loopvlak;
Bij oversteekplaatsen zijn hekjes aangebracht.
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Figuur 18 Voorbeeld van inrichting en afbakening van loopvlak en rijbaan in Haren (eigen foto)

Snelheden en intensiteiten
Bij shared space-gebieden die gemotoriseerd verkeer toestaan is het verlagen van de maximale snelheid een
belangrijke beleidsdoelstelling. De consensus is dat een maximale snelheid van 30 km/uur wenselijk is omdat
er dan voldoende geanticipeerd kan worden op een veranderend gebruik van de straat door andere verkeersdeelnemers, zoals oversteekbewegingen (Hamilton-Baillie & Jones, 2005).
Over de juiste verhouding tussen intensiteiten gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers binnen shared
space-gebieden is er weinig onderzoeksliteratuur aangetroffen. Het onderzoeksinstituut van de Duitse schadeverzekeraars (GDV) vindt de toepassing van shared space alleen zinvol bij geringe intensiteiten van gemotoriseerd verkeer en waarschuwt dat de oriëntatie voor mensen met een visuele beperking moeilijker is dan voor
mensen met normaal zichtvermogen. Het risico op een aanrijding tussen een verkeersdeelnemer met een
visuele beperking en een gemotoriseerd voertuig wordt in dergelijke gebieden als een risico gezien (GDV,
2009). In Duitsland worden gebieden met meer dan 4.000 motorvoertuigen/etmaal ongeschikt geacht voor
de definitieve toepassing van het shared space-concept. De maximale belasting ligt op 8.000 motorvoertuigen/etmaal zodat dominantie van het gemotoriseerde verkeer binnen een shared space wordt voorkomen
(Gerlach et al., 2008).
4.3 Conclusies
De mate van acceptatie van shared space-gebieden lijkt vooral af te hangen van het aanbrengen van geleidende elementen die helpen bij het oriënteren en navigeren. Op basis van de enquêtereacties en vakinhoudelijke onderzoeken valt er wel onderscheid te maken tussen de behoeften van de subpopulatie zichtbeperkten
en de subpopulatie scherptebeperkten: de eerste groep geeft vooral de voorkeur aan tactiele informatie via
geleide- en gidslijnen, terwijl de tweede groep vooral baat lijkt te hebben bij elementen die kleur- of contrastverschillen hebben (bijvoorbeeld verschillende kleuren bestrating of variatie in het soort bestrating om het
onderscheid tussen verkeersstromen of functies aan te geven). Snelheden en intensiteiten worden door de
enquêtedeelnemers minder vaak genoemd als probleem dan het ontbreken van geleiding en ordening binnen
shared space-gebieden.
In de bestaande Nederlandse vakinhoudelijke richtlijnen is er geen samenhangend advies over de inrichting
van shared space-gebieden en de specifieke wensen van gebruikerspopulaties zoals mensen met visuele
beperkingen beschikbaar. Op een hoger abstractieniveau is het wel duidelijk dat er een botsing plaatsvindt
tussen de gedachtegang van shared space en de ervaren realiteit van deze gebruikerspopulatie. Immers: de
vakinhoudelijke richtlijnen richten zich voornamelijk op conventioneel ingerichte gebieden die meestal op
basis van Duurzaam Veilig worden ingericht. Het aanbrengen van elementen zoals geleidelijnen binnen shared space-gebieden kan vanuit ontwerpers juist als tegenstrijdig met de bedoelingen van shared space worden gezien terwijl de gebruikersvriendelijkheid en acceptatie van shared space juist gebaat zijn bij het aanbrengen van meer geleiding en structuur. Dit dilemma wordt binnen de Nederlandse verkeerskundige vaklite-
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ratuur wel zijdelings benoemd, maar er is nog geen brug geslagen tussen de visie en ervaringen vanuit mobiliteitsbeperkingen – waaronder visuele beperkingen – en de verkeerskundige praktijk. Daarnaast ontbreekt er
concrete kennis over de verzadiging van shared space-gebieden en de wisselwerking tussen toegankelijkheidsmaatregelen, alhoewel er ook geconstateerd wordt dat bepaalde maatregelen zoals geleidelijnen juist
averechtse effecten voor rolstoel- en rollatorgebruikers opleveren.
Tenslotte is het qua toepassing nog maar de vraag of het shared space-concept goed past binnen stedelijke
omgevingen. De concrete omstandigheden van de locatie bepalen de werking en het gebruik van een shared
space. Het is de vraag of het mengen van modaliteiten binnen stedelijke verblijfsgebieden past bij de perceptie
van voetgangers, ongeacht hun capaciteiten, en wat het verzadigingspunt voor de toepassing van shared
space binnen stedelijke verblijfsgebieden is.
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5 Proeve van inrichtingswijzen
Op basis van de onderzochte literatuur, enquêteresultaten en opgedane indrukken tijdens een aantal
bezoeken aan shared space-gebieden kan er een synthese worden gemaakt over de benodigde fysieke
inrichting van dergelijke gebieden die bruikbaar is voor mensen met een visuele beperking. Aan de hand
van een drietal voorbeelden van stedelijke shared space-gebieden wordt een “toetsingslijst” met criteria
als praktische uitwerking geadviseerd.
Toetsingslijst
Bij de drie uitgelichte gebieden wordt een toetsingslijst met kwalitatieve criteria gehanteerd. Er vindt dus geen
rangordening of weging plaats: het is louter de bedoeling om een beeld te geven over de inrichtingskeuzes
die gemaakt kunnen worden en een inschatting over de (on)mogelijkheden van oriëntatie en navigatie door
mensen met visuele beperkingen in deze gebieden. Deze toetsingslijst gaat in op de volgende aspecten:
a.
–
–
–
–

Vorm
Ruimtelijke vorm/configuratie
De aanwezigheid en positionering van geleidelijnen
De aanwezigheid en positionering van gidslijnen
Gebruikte inrichtingselementen

b.
–
–
–
–

Textuur
Kleur van de bestrating
Vorm van de bestrating (gebruikt materiaaltype)
Gebruikte inrichtingselementen (“leesbaarheid” van het gebied)
Toepassing van hoogte- en accentverschillen

c.
–
–

Netwerkverwevenheid
Beeld van het feitelijke gebruik binnen de ruimtelijke omgeving/modaliteiten
Aan-/afhechting van het gebied t.o.v. aansluitende straten (+ categorisering)

Selectie van de gebieden en toelichting
Er is een drietal gebieden binnen een stedelijke context geselecteerd.
Het onderscheidende element tussen de drie gebieden is dat ze ieder op een eigen wijze binnen de ruimtelijke omgeving en de verkeerskundige netwerkconfiguratie functioneren. Ieder gebied wordt vervolgens getoetst aan de toetsingslijst om een indruk te geven van de issues die er spelen rondom de inrichting en het
gebruik van deze shared space-gebieden.
Casus: Steenstraat Arnhem
Achtergrond
De Steenstraat ligt aan de rand van de Arnhemse binnenstad en vormt een “overgangsgebied” tussen de binnenstad en het Rijksbeschermde stadsgezicht rond de singels. Er bevinden zich vooral winkels en kleinzakelijke dienstverleners in de straat. De straat leidt richting het voorstadsstation Arnhem-Velperpoort en vormt een
belangrijke ontsluitingsroute voor het gemotoriseerde en fietsverkeer richting Velp. Voor de herinrichting van
de centrumring (2000) functioneerde de Steenstraat als OV-route. Tegenwoordig is het gebruik aanmerkelijk
luwer met ongeveer 8.000 motorvoertuigen per etmaal.
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Figuur 19 Steenstraat vanaf Velperbuitensingel

Figuur 20 kruising Steenstraat/Spijkerlaan

Figuur 21 Steenstraat richting Ir. van Muijlwijkstraat/Velperweg
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Toetsing
a.
–

–
–

b.
–
–

–

c.
–
–

Vorm
De Steenstraat was een erftoegangsweg en is omgevormd tot shared space-gebied. De weg kent een
tweetal kruisingen met conventioneel ingerichte erftoegangswegen. Er is sprake van een functiescheiding: gemotoriseerd en fietsverkeer gebruiken de rijbaan en voetgangers hebben aan beide kanten van de
straat een eigen trottoir.
Er zijn géén geleidelijnen aanwezig. Zoals te zien op afbeelding 19 houdt de geleidelijn op bij de entree
van het gebied (!).
De gevellijnen zijn aan beide kanten van de straat structurerend voor voetgangers. Sommige winkeliers
plaatsen uitstallingsborden die belemmerend kunnen werken voor voetgangers.
Textuur
Er zijn gebakken klinkers gebruikt waardoor de primaire vlakken (rijbaan en trottoirs) een eenduidige en
herkenbare uitstraling hebben.
Er zijn bloembakken, afvalbakken, bomen en fietsrekken (nietjes) gebruikt. Deze elementen geven houvast en orde bij het navigeren in dit gebied.
Een aandachtspunt is de beperkte ruimte op het trottoir vanwege gestalde fietsen en uitstallingsborden.
Er zijn verhoogde trottoirbanden en een duidelijke brede rijloper. Er valt daardoor een visueel en tactiel
verschil op te merken tussen rijbaan en trottoir.
Netwerkverwevenheid
De Steenstraat is ingericht voor eenrichtingsverkeer (gemotoriseerd verkeer) en de maximale snelheid is
begrensd op 30 km/uur voor gemotoriseerd verkeer. Weginrichting en snelheidsregime zijn congruent.
Er is sprake van een duidelijk waarneembaar (visueel/tactiel) verschil tussen het shared space-gebied en
aanhechtende straten doordat de kruisingen zijn verhoogd.

Casus: Stationsweg Leeuwarden
Achtergrond
De Stationsweg heeft een verbindende functie tussen het stationsgebied en de binnenstad. Station Leeuwarden fungeert als een draaischijf voor het openbaar vervoer in Friesland en de ruimtelijke aanhechting tussen
station en binnenstad is door de gemeente en spoorse partijen fors aangepakt. Hierdoor is een natuurlijke
entree tussen het station en de binnenstad gerealiseerd. Het gebied is ingericht op basis van het shared space-concept. De gemeente rept over “een gebied waarin iedereen met elkaar rekening houdt”.

Figuur 22 Stationsweg richting binnenstad Leeuwarden
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Toetsing
a.
–

–

–

b.
–
–
–
c.
–

–

Vorm
De Stationsweg vormt de entree tot de binnenstad van Leeuwarden vanaf het treinstation. Er is sprake van
een duidelijke functiescheiding tussen gemotoriseerd verkeer (auto + bus), fietsers en voetgangers. De rijloper wordt gebruikt door gemotoriseerd en fietsverkeer terwijl de voetganger functioneel naar de binnenstad wordt geloodst.
Er is een geleidelijn aanwezig vanaf het station naar twee oversteekplaatsen.
De geleidelijnen eindigen aan de centrumzijde van de oversteekplaats in een attentievlak. Gelet op de intensiteiten wegverkeer en voetgangers heeft de gemeente duidelijk gekozen voor stevig geaccentueerde
oversteekplaats. Voetgangers hebben ook de keuze voor een onbeveiligde oversteekplaats met een eilandje in de middenberm, eveneens voorzien van een geleidelijn met attentievlakken.
Gidslijnen zijn aanwezig door de duidelijke textuur van de bestrating en het “sturen” richting de oversteekplaats.
Textuur
Er zijn gebakken klinkers en natuursteen gebruikt om het gebied vorm te geven. Groenelementen, verlichting en belijning geven houvast.
Er is sprake van een duidelijke accentuering van loopvlakken en de rijbaan door een afwijkende bestrating
en het aanleggen van een gootlijn. Dit geeft een houvast voor visuele en tactiele waarneming.
Het gebied is stedenbouwkundig erg aantrekkelijk ingericht!
Netwerkverwevenheid
Het gebied is ingericht op een maximale snelheid van 30 km/uur voor het gemotoriseerde verkeer. Er is
sprake van een hogere intensiteit busverkeer en fietsverkeer van en naar het station. Toch is er sprake van
een vorm van scheiding en structurering tussen modaliteiten door de inrichting van de rijloper en aansluitende trottoirs.
De inrichting levert een consequent “begin en einde” van het gebied op.

Casus: Binnenrotte/Grote Markt Rotterdam
Achtergrond
Rond de Middeleeuwse Laurenskerk zijn er de afgelopen decennia veel ruimtelijke functies toegevoegd zoals
de centrale bibliotheek, de Markthal, appartementencomplexen en het OV-knooppunt Blaak. Tot 1993 werd
het gebied vooral gedomineerd door het Luchtspoor (het bovengrondse spoorviaduct tussen Zuid en Rotterdam Centraal) en de vrijgevallen ruimte is benut voor verdichting en verstedelijking. In het gebied ligt de nadruk op verblijven, maar fietsers zijn ook toegestaan. Rond 2015 is het gebied opnieuw ingericht en veranderd
van erftoegangsweg naar shared space.

Figuur 23 Grote Markt vanaf de Binnenrotte Rotterdam
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a.
–

Vorm
De Binnenrotte/Grote Markt functioneren als pleinen binnen het economische hart van de stad Rotterdam. Er is sprake van een gebied met gemixt gebruik (wonen, recreatie en consumptie) en dito verkeersstromen van fietsers en voetgangers. Het gebied is ingericht als vlak plein, waardoor de toegankelijkheid
voor mensen met visuele beperkingen onder druk kan staan.

b.
–

Textuur
Klinkers zijn in diverse kleuren toegepast en moeten kennelijk een accent geven aan de diverse gebieden
en de overgangen daartussen. Een duidelijke structuur lijkt op het eerste oog te ontbreken.
Er zijn her en der structurerende elementen zoals verlichting, bomen en fietsenrekken aangebracht. Een
geleidelijn ontbreekt, behalve bij oversteekplaatsen aan de randen van het gebied (vooral richting de OVhaltes rondom de Blaak). De gevellijnen staan relatief ver uit het plein door de bebouwing, die ook een
verspringend karakter heeft. Enkele gebouwen (Markthal, centrale bibliotheek) hebben een dominant karakter in het gebied, maar hanteren een andere vormentaal waardoor de tactiele leesbaarheid van het gebied beperkt lijkt.

–

c.
–

Netwerkverwevenheid
Het gebied wordt hoofdzakelijk gebruikt als gemixt gebied voor de functies wonen, recreatie en consumptie. De Grote Markt functioneert als zodanig voor een beperkt deel van de week. Dit gebruik zorgt
ervoor dat mensen met visuele beperkingen vooral een “leeg vlak” zullen ervaren bij hun oriëntatie. Aan
de zuidzijde van het gebied vindt een overgang naar conventioneel ingerichte gebieden (Blaak als gebiedsontsluitingsweg) plaats, terwijl aan de andere zijden een aanhechting met voetgangersgebieden is
aangebracht.
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6 Oplossingsrichtingen en aanbevelingen
Het shared space-concept wordt toegepast om de kwaliteit en vitaliteit van verblijfsgebieden te versterken. In de maatschappelijke discussies wordt er vaak gewezen naar gevoelens van onveiligheid en drukte. De vakinhoudelijke discussies blijven steken in aannames over toegankelijkheidsaspecten. Tegelijkertijd ontstaan er ook andere nieuwe ontwerpconcepten die, weliswaar vanuit een ander gedachtegoed,
ook inzetten op kwaliteitsverbetering.
De discussie over toegankelijkheid van shared space-gebieden kan daarom beter in een breder kader
worden beschouwd. In dit hoofdstuk wordt op basis van de bovenstaande onderzoeksuitkomsten een
aantal concrete voorstellen voor een vervolgaanpak gedaan. Hiermee wordt deelvraag III beantwoord.
6.1 Ontwikkel een CROW-richtlijn shared space (!)
De kennisbasis over shared space is zeer versnipperd, terwijl het concept inmiddels al twaalf jaar wordt toegepast en er op een aantal thema’s duidelijkheid begint te ontstaan over plus- en minpunten van het concept.
De basis van het shared space-concept lijkt in de beeldvorming vast te staan, maar is nog onvoldoende onderbouwd om zinnige uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van dit concept. In de praktijk is er sprake van een zichtbare diversiteit in ontwerpen en uitvoering. Gemeenten worstelen met het zoeken van een
balans tussen authenticiteit, identiteit, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van een gebied. Daarbij is er sprake
van variatie in inrichting en het al dan niet toepassen van ordenende en regulerende elementen en structuren.
De discussies over het Domplein en de Grote Marktstraat laten zien dat wegbeheerders soms alsnog (willen of
moeten) teruggrijpen op het aanbrengen van zulke elementen terwijl er vanuit stedenbouwkundig perspectief
veel te zeggen valt voor de verbetering van de beeldkwaliteit. De zoektocht naar de balans tussen structuur en
gedeeld gebruik levert soms ook mooie voorbeelden op maar de ontsluiting en duiding van zulke voorbeelden laat sterk te wensen over.

Figuur 24 Stationsplein Leeuwarden (eigen foto)

Een goed voorbeeld is de herinrichting van het Stationsplein in Leeuwarden als verbindende schakel tussen de
binnenstad en het station. Er is hier sprake van gemengd verkeer met langzaam en gemotoriseerd verkeer en
het stads- en streekvervoer. Dit gebied wordt in feite als shared space betiteld maar er zijn toch structurerende elementen zoals een goed aangegeven oversteekplaats en een duidelijk onderscheid in functies door middel van afwijkende bestrating aangebracht. Hier lijkt een goede mix tussen shared space en structurering te
zijn gevonden. Tegelijkertijd is het belangrijk om goede voorbeelden van een congruente inrichting – waarbij
vorm en gebruik op elkaar zijn afgestemd – te ontsluiten en te duiden. Op die manier wordt het vormen van
“vlakke pleinen” en dus ontoegankelijke verblijfsgebieden voor een grote groep gebruikers voorkomen.
Andere kleinschalige “quick wins” zoals inzichten over geluid in relatie tot oriëntatie in het verkeer kunnen
geïntegreerd worden in bestaande CROW-publicaties, m.n. de Richtlijn toegankelijkheid (2015). Maar vanuit
de integraliteit is het beter om alsnog een richtlijn shared space te ontwikkelen. De ontwikkeling daarvan
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zorgt er ook voor dat een bredere waaier aan belangen aan tafel komt om input te leveren en daardoor deescaleert de discussie over de beleving van veiligheid binnen shared space-gebieden. Het voorkomt ook frustraties over het gesignaleerde verschil in de perceptie van toegankelijkheidseisen en het functioneren van
shared space-gebieden voor een aantal gebruikerspopulaties.
6.2 Ontsluit goede voorbeelden beter en geef meer duiding aan de rol en betekenis van shared spacegebieden binnen steden
Het is evident dat de aannames van Monderman c.s. over sociaal verantwoord verkeersgedrag in stedelijke
contexten heel anders worden gewaardeerd door het publiek dan door verkeerskundigen. Voor mensen met
visuele beperkingen wordt deze problematiek versterkt omdat zij met name in onbekende gebieden geen
houvast kunnen vinden en te maken hebben met overprikkeling, een gebrek aan structuur en soms ook aan
acceptatie door andere verkeersdeelnemers. Belangenorganisaties ervaren dat ontwerpkeuzes vaak op basis
van stedenbouwkundige en economische motieven gemaakt worden en afwegingen over toegankelijkheid en
bruikbaarheid van het gebied voor oudere en/of functiebeperkte verkeersdeelnemers niet goed of niet op tijd
aan de orde komen. Deze problematiek hoeft ook niet beperkt te blijven tot mensen met visuele beperkingen:
er is bijvoorbeeld ook overlap met de problemen die mensen met cognitieve beperkingen, zoals nietaangeboren hersenletsel, ervaren bij het oriënteren en navigeren in het verkeer.
Deze problematiek wordt complexer naarmate de gebruikswensen en -motieven van shared space-gebieden
toenemen: in steden met een historische binnenstad is er een beweging naar minder gemotoriseerd verkeer
en meer verblijfsruimte – al dan niet expliciet onder de noemer shared space - gaande, waarbij vooral de
belangen van de horeca en detailhandel de boventoon voeren en toegankelijkheid vooral als een facet van
het beleid wordt gezien. Het gebrek aan feitenmateriaal en onderzoek maakt het lastig om uitspraken te doen
over de werking en effecten van shared space-gebieden voor een aantal gebruikerspopulaties zoals ouderen,
mensen met visuele beperkingen en mensen met mobiliteitsbeperkingen in stedelijke contexten. Het bestaande onderzoek in de Nederlandse context is immers vanuit één specifieke gebruikerspopulatie en binnen
dorpse omgevingen tot stand gekomen. Dat is een te smalle, niet-representatieve insteek om de discussie te
voeren.
Het is de bovendien vraag óf het shared space-concept in veel stedelijke gebieden past en zo ja, wat de verzadigingsgraad van een shared space-gebied uiteindelijk is. Er is meer onderzoek nodig naar de concrete
werking van shared space-gebieden in stedelijke contexten. Een gedachtenlijn is om vooral het functioneren
van verschijningsvormen (straten, pleinen) onder de loep te nemen en op basis daarvan te kijken wat de invloed is van variabelen zoals intensiteiten, snelheden en gedragseffecten op het functioneren van shared
spaces binnen steden. Op basis van de praktijk lijkt het momenteel alleen duidelijk dat het concept niet werkt
bij hoge intensiteiten fietsverkeer op doorgaande routes vanwege snelheidsverschillen maar deze stellingname is nog niet onderzocht.
6.3 Ontwikkel een integrale richtlijn verblijfsgebieden
Shared space is niet de enige ontwerpfilosofie die inzet op een herwaardering van de verblijfsruimte. Concepten zoals leefstraten, placemaking en de beweegvriendelijke omgeving zijn gebaseerd op diverse aannames
maar hebben als gemene deler dat er wordt gestreefd naar het stimuleren van gezonde en samenhangende
verblijfsomgevingen waarin de menselijke maat centraal staat. Hier gaan het bevorderen van het menselijk
welzijn en het behalen van gezondheidswinst hand in hand met het ontwerp van de fysieke leefomgeving.
Een veel gewaagder voorstel is om aan de hand van deze strategische ontwikkeling vooral te kijken naar de
mogelijkheden voor het opstellen van een goede visie over het inrichten van een gezonde en solide verblijfsruimte.
Deze trend zien we ook terug in het advies “De stad als gezonde habitat” van de Raad voor Leefomgeving en
Infrastructuur (2018) waarin het bevorderen van de gezonde leefomgeving centraal staat. Alhoewel de relatie
tussen ruimtelijke inrichting en gezondheid volgens de Raad complex is, kunnen overheden wel draaien aan
die knop om de vitaliteit van inwoners te bevorderen. Concreet is deze inzet in Nederland zichtbaar door
initiatieven zoals het lovenswaardige platform Ruimte voor Lopen en de aandacht voor voetgangersbeleid in
een aantal gemeenten binnen het raamwerk van de invoering van de Omgevingswet. Op operationeel niveau
vertaalt de inzet zich vooral in het ontwikkelen van goede voetgangersnetwerken en dus ook in verblijfsgebieden als punten van connectiviteit (uitwisseling tussen netwerken) en verbondenheid (ontmoeting, beweging, consumptie et cetera).
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De veelvoud aan ontwerpvisies gaat uit van andere waarden dan verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Tegelijkertijd ligt er een noodzakelijke opgave om meer aandacht te gaan besteden aan de participatie en vitaliteit
van een steeds groter wordende groep inwoners die te maken krijgen met ouderdrom, chronische ziektes en
beperkingen. Hun belangen en behoeften kunnen op gespannen voet staan met de visies op aantrekkelijke
verblijfsgebieden en de concrete realisatie daarvan. Dit punt wordt des te dringender nu er binnen de Nederlandse vakomgeving géén richtlijn voor de inrichting van verblijfsgebieden is, waardoor gemeenten in de toekomst nog altijd blijven aanlopen tegen belangenafwegingen en ontwerpkeuzes zonder validatie. Bovendien
neemt de ruimtelijke druk op precies dit soort gebieden binnen steden toe.
In een integrale richtlijn verblijfsgebieden kan er aandacht worden gegeven aan:
–
–
–

–

42

Een actueel overzicht van in zwang zijnde ontwerpvisies (shared space, placemaking, leefstraten, beweegvriendelijke omgeving et cetera).
Het integreren van concrete toegankelijkheidsmaatregelen binnen het ontwerp, uitgaande van een aantal
grote gebruikerspopulaties (visuele beperkingen, motorische beperkingen, cognitieve beperkingen).
Een standaard voor de onderbouwing van maatregelen op basis van de functie en karakteristieken van
een gebied (o.b.v. typologieën), met maatgevende normen voor intensiteiten, bestratingskwaliteit, verlichting (“kwaliteitscatalogus voor de inrichting van verblijfsgebieden”).
De wisselwerking tussen inrichting en menselijk gedrag concretiseren en benoemen met voorbeelden
over cognitieve, visuele, auditieve en tactiele informatieverwerking.
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