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Woord vooraf

Groen is onmisbaar voor een goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Veel
bewoners vinden groen in een woonomgeving belangrijker dan winkels, parkeren
voor de deur en speelgelegenheid. Daarbij zijn veel mensen voor hun
recreatiemogelijkheden aangewezen op het groen in en om de stad. Ze gebruiken het
groen met verschillende redenen, variërend van het ontmoeten van andere mensen,
het beleven van natuur en rust, tot het beoefenen van sport en spel.

Een samenhangende groenstructuur is dus essentieel voor de waarde van het groen
voor een prettige woon- en leefomgeving, recreatie, natuur en beleving. Hiervan is
Apeldoorn zich bewust. Apeldoorn streeft er dan ook naar om een complete stad te
zijn met alles erop en eraan, waar het goed wonen, werken en recreëren is voor
iedereen. Behoud en versterking van het groene karakter van Apeldoorn staan daarbij
hoog in het vaandel.

De Groene Mal is een uitwerking van deze groene wens. De Groene Mal bestaat uit
26 groene projecten die een oppervlakte beslaan van ongeveer 1000 hectare
waarbinnen behalve behoud en versterking van het groen ook aandacht is voor
nieuw te ontwikkelen groengebied.

De gemeente wil een zo goed mogelijke afstemming met de toekomstige gebruikers
van de nieuwe groengebieden. Eén van de belangrijkste gebruikersgroepen zijn de
inwoners van Apeldoorn. De gemeente heeft Alterra opdracht gegeven om te
onderzoeken welke wensen de Apeldoorners hebben.

In dit rapport worden de resultaten gegeven van een digitale webenquête waarin
inwoners van Apeldoorn recreatieve belevingssferen hebben beoordeelt. Op deze
manier is onderzocht welke wensen er zijn over het toekomstige gebruik en beleving
van de Groene Mal.

Dit resultaat is gerealiseerd in goede samenwerking met de gemeente Apeldoorn.
Hiervoor willen we ten eerste Pamela Rusman bedanken voor haar betrokkenheid en
ondersteuning tijdens het onderzoek. Hendrieke Rossingh, Gerry Bulten en Arno
Goossens bedanken we voor de gebiedskennis die zij hebben gegeven. Tot slot
bedanken we het onderzoeksbureau Van Diggele Onderzoek en WISL voor de
flexibele samenwerking en de snelle uitvoering van het veldwerk en de realisering van
de digitale webenquête.

Elsbeth Gerritsen & Martin Goossen
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Samenvatting

Een samenhangende groenstructuur is essentieel voor de waarde van het groen voor
een prettige woon- en leefomgeving, recreatie, natuur en beleving. Het is daarom
cruciaal dat een gemeente de verschillende gebruikers en hun wensen kent.
De gemeente Apeldoorn is zich hiervan bewust en wil een zo goed mogelijke
afstemming met de toekomstige gebruikers van de nieuwe groengebieden. Eén van
de belangrijkste gebruikersgroepen zijn de inwoners van Apeldoorn.

In dit rapport worden de resultaten gegeven van een digitale webenquête waarin
inwoners van Apeldoorn recreatieve belevingssferen hebben beoordeeld. De
resultaten uit de enquête kunnen adviserend zijn voor landschapsarchitecten bij de
inrichtingsplannen voor het nieuwe groen.

Specifiek is onderzocht welke wensen er zijn over het toekomstige gebruik en
beleving van de Groene Mal. De Groene Mal bestaat uit 26 groene projecten in de
gemeente Apeldoorn die een oppervlakte beslaan van ongeveer 1000 hectare
waarbinnen behalve behoud en versterking van het groen ook aandacht is voor
nieuw te ontwikkelen groengebied.

De webenquête richt zich op drie gebieden in de Groene Mal:
1) De Ugchelse Beek
2) De wig Zuidbroek
3) De Weteringse broek
Deze gebieden zijn gekozen omdat zij behoren tot de belangrijkste groene structuren
in Apeldoorn en representatief zijn voor de gehele Groene Mal.

Om rekening te houden met de gedifferentieerde wensen en beleving van mensen, is
in dit onderzoek gebruik gemaakt van vier belevingssferen: Amusement, Natuur,
Informatie en Sport. Deze belevingssferen zijn gebaseerd op voorgaand onderzoek
van B. Elands en J. Lengkeek (2000). De belevingssferen zijn als volgt getypeerd:

Amusement
In deze belevingssfeer kunnen mensen elkaar ontmoeten op verschillende manieren.
Ontmoetingsplekken kunnen bijvoorbeeld evenementen en markten zijn. Voor-
zieningen die nodig zijn om dergelijke ontmoetingsplekken bruikbaar en aantrekkelijk
te maken voor recreanten zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen, verharde wegen,
horecagelegenheden (terras), muziekkapel, toiletvoorzieningen etc. Maar ook
speelweiden en open plekken voor evenementen of om te luieren of barbecuen. Het
groen moet er goed verzorgd uit zien (geen wildernis), waarbij bloemen en geuren
aantrekkelijke factoren zijn. Het landschap moet functioneel, veilig en goed
bereikbaar worden ingericht. Het moet duidelijk zijn op welke plekken iets te beleven
valt.
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Natuur
Belangrijke kenmerken van deze belevingssfeer zijn rust, ruimte en stilte. Dit
betekent een groene illusie van het landschap. Men wil de natuur vooral gebruiken
om te onthaasten, wat zoveel betekent als weinig mensen tegen komen. Dit kan
gecreëerd worden door een dicht padenstelsel (zodat er veel keuze is en de
ontmoeting met andere recreanten wordt verminderd), waarbij de paden veel
kronkelen. Hiermee wordt bereikt dat mensen elkaar minder ‘zien’ en geeft daarmee
de beleving van rust en ruimte. Er moeten aparte paden zijn voor wandelaars,
fietsers, ruiters, ATB-ers. De paden moeten omgeven worden door een opgaande
begroeiing (bos of half gesloten landschap met veel houtwallen en andere opgaande
begroeiing). In ieder geval moet het zicht op ‘man-made elementen’ door opgaande
begroeiing worden vermeden. ‘Man-made’ elementen zijn bebouwing, snelwegen,
elektriciteitsmasten etc. Ook moet geprobeerd worden zoveel mogelijk geluid te
weren van snelwegen en spoorlijnen door de aanleg van groene ‘muren’ langs deze
wegen en lijnen. In ieder geval mag het padenstelsel niet langs deze geluidsbronnen
lopen. De oevers van waterlopen zijn natuurvriendelijk, maar wel ingericht voor
sportvissers. Het landschap is een groen décor met veel afwisseling tussen typen
groen en groen en water.

Informatie
Belangrijke kenmerken van deze belevingssfeer zijn de elementen waarmee
informatie over het gebied kan worden verkregen. Dit kan door de typisch
cultuurhistorische waarden van het landschap te benadrukken. Maar ook de
ecologische waarden moeten bij deze belevingssfeer worden benadrukt. Ook nieuwe
landschapsontwerpen passen in deze sfeer. De recreatieve voorzieningen zijn beperkt
en bestaan uit een padenstelsel (knuppelpaden en natuureducatie paden), met
informatiepanelen en bankjes. De bijzondere elementen (musea, bezoekerscentrum,
molens etc.) moeten wel te bezichtigen zijn (alleen of met een gids). Vrijwillig
landschapsbeheer past ook in deze sfeer evenals de mogelijkheid tot het kopen van
streekproducten. Het landschap zelf bepaalt de inrichting en niet zozeer de
mensenwensen.

Sport
Het landschap in deze belevingssfeer staat ten dienste van de sportbeoefening. Dit
betekent eigen paden voor de verschillende recreatieactiviteiten. Brede asfaltpaden
voor racefietsen, skaten en skeeleren. Voor mountainbikers juist onverharde,
kronkelige paden en met veel hoogteverschillen. Voor schaatsers moeten de bruggen
voldoende hoog zijn. Voor kanoen moet het water minimaal 5 meter breed zijn met
overdraagplaatsen bij te lage bruggen etc. Parkeerplaatsen met een terras zijn
belangrijke voorzieningen als startpunt. Daarnaast kent deze sfeer veel
‘plekvoorzieningen’, zoals een waterspeelbaan, een speelbos, een klimwand etc. De
voorzieningen moeten uitdagend zijn. De sport zelf bepaalt de inrichting en niet
zozeer het landschap.

Om de belevingssferen voor respondenten aansprekend te maken zijn de volgende
beschrijvingen gebruikt in de digitale enquête:
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Amusement

Natuur

Informatie

Sport

De enquête is zo opgezet dat de respondenten konden aangeven welke
belevingssfeer zij het minst en het meest aantrekkelijk vonden. Hiervoor werden
foto's getoond die zij konden beoordelen. Daarbij is gevraagd welke activiteiten zij in
de belevingssfeer zouden willen ondernemen en of de sfeer aanvullend is voor
Apeldoorn. Naast deze vragen zijn er algemene vragen gesteld  (leeftijd, geslacht etc)
om een indeling te kunnen maken in doeltypen zodat bij de analyse van de gegevens
significante verbanden kunnen worden aangetoond tussen bijvoorbeeld de voorkeur
voor een belevingssfeer en leeftijd.

Verder zijn er twee specifieke vragen gesteld die belangrijk zijn voor de inrichting van
de oostkant van Apeldoorn. Het ging hier om de vragen hoe snel men vanuit de
woonwijk in het buitengebied wil zijn en of men tevreden was over de huidige onder-
en bovendoorgangen (A1 en A50), dus of men tevreden was over de bereikbaarheid
van het buitengebied.

De digitale enquête is zodanig uitgezet dat alle inwoners de mogelijkheid hadden om
de enquête in te vullen. De digitale enquête is geplaatst op de website van de
gemeente Apeldoorn en op een computer in de openbare ruimte van het
gemeentehuis. Een enquêtebureau heeft met laptops een huis-aan-huis enquête
gehouden en er is een workshop georganiseerd voor dorps- en wijkraden. In totaal
zijn 664 bruikbare enquêtes afgenomen.

 De belangrijkste conclusies op een rij:
• Een ruime meerderheid (66%) van de respondenten wil Natuur als belevingssfeer

terug zien in de Groene Mal.
• De belevingssferen zijn per gebied aanvullend.

Amusement is vooral gericht op gezelligheid. Gezellig met familie of vrienden op stap en lekker in de
zon op een terrasje zitten of luieren. De recreatieactiviteiten worden veelal voor u georganiseerd en zijn
leuk om te doen. Pret hebben met elkaar is het belangrijkste. U kunt met uw auto overal gemakkelijk
komen.

Natuur is vooral gericht om u een groene omgeving aan te bieden. Het is heerlijk om de batterij weer op
te laden door in de natuur te zijn. Lekker genieten van al het groen om u heen. Zo gauw u uw huis
verlaten heeft, is de stress van thuis verdwenen; lekker uitwaaien en verstand op nul.

Informatie is vooral gericht om u een variatie aan interessante dingen te laten zien. Bijvoorbeeld:
onderweg staan veel informatieborden die verhalen over het gebied of u gaat met een gids mee. U
bent er even lekker uit en u steekt er ook nog wat van op.

Sport is vooral gericht om u te verleiden tot een fysieke inspanning. U houdt er van om actief bezig te
zijn en forse lichamelijke inspanningen aan te gaan. Het gebied zit vol met sportieve uitdagingen en
verrassingen. Hiermee kunt u steeds uw eigen grenzen verleggen.
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• Elke belevingssfeer zal worden gebruikt.
• Gebruik en waardering van belevingssferen zijn vooral afhankelijk van leeftijd,

aanwezigheid van kinderen en opleiding.
• Voor alle belevingssferen geldt dat de twee belangrijkste activiteiten fietsen en

wandelen zijn. Naast deze activiteiten is er onderscheid in activiteiten per
belevingssfeer.

• De belevingssferen Informatie en Sport zijn het minst aantrekkelijk.
• De belevingssfeer Amusement is vooral populair onder jongeren en lager

opgeleiden.
• De huidige situatie in Zuidbroek en Weteringse Broek wordt reeds aantrekkelijk

gevonden
• De huidige situatie van de Ugchelse Beek wordt niet aantrekkelijk gevonden.
• 80 % van de respondenten beoordeelt zijn woonwijk als groen.
• De meeste recreanten willen niet langer dan 15 minuten in een stedelijke sfeer

fietsen.
• Er bestaat een tevredenheid over de huidige over- en doorgangen A1 en A50.
• De belevingssferen voor de Groene Mal mogen niet worden gefinancierd door

middel van verhoging van de OZB.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Apeldoorn streeft er naar om een complete stad te zijn met alles erop en eraan, waar
het goed wonen, werken en recreëren is voor iedereen. De groene ruimte wordt
gebruikt als een leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling. Onderdeel van deze
groene ruimte is de Groene Mal. De Groene Mal bestaat uit 26 groene projecten die
een oppervlakte beslaan van ongeveer 1000 hectare waarbinnen onder andere
aandacht is voor nieuw te ontwikkelen groengebied.

Apeldoorn wil een zo goed mogelijke afstemming met de toekomstige gebruikers van
de groengebieden. Een belangrijke gebruikersgroep zijn de inwoners van Apeldoorn.
Voordat met de uitvoering wordt gestart van de Groene Mal wil Apeldoorn op de
hoogte zijn van de wensen van inwoners met betrekking tot deze nieuw te
ontwikkelen groengebieden. Een manier waarop Apeldoorn geïnformeerd wil
worden over de wensen van de inwoners is doormiddel van een enquête. Alterra is
gevraagd om deze enquête op te zetten.

1.2 Probleemstelling en doelstelling

Aan de hand van het bovenstaande is de volgende probleemstelling geformuleerd:
Wat zijn de wensen van de inwoners van de gemeente Apeldoorn ten aanzien van de Groene Mal?

Hieruit volgt logischerwijs de volgende doelstelling:
Het inzichtelijk maken van de wensen van de inwoners van de gemeente Apeldoorn ten aanzien van
de Groene Mal.

1.3 Afbakening en toepassingsmogelijkheid

Wanneer gesproken wordt over de wensen van inwoners van de gemeente
Apeldoorn gaat het in dit onderzoek om welke (recreatieve) wensen mensen hebben
ten aanzien van groene gebieden in en om de stad Apeldoorn. De nadruk ligt op het
gebruik en de beleving van het huidige en toekomstige groen in de gemeente
Apeldoorn. De betekenis van het groen komt in dit rapport minder aan de orde
omdat hiervoor andere onderzoeksmethoden nodig zijn dan in dit onderzoek worden
gehanteerd.

De resultaten uit de enquête kunnen adviserend zijn voor landschapsarchitecten bij
de inrichtingsplannen voor het nieuwe groen.
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1.4 Methoden van onderzoek

Voor het verzamelen van gegevens wordt gebruik gemaakt van een digitale enquête.
Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat op basis van een steekproef de gebruiks- en
belevingswensen met betrekking tot de groene ruimte van de inwoners van
Apeldoorn in kaart worden gebracht. Om tot een afgewogen steekproef te komen
worden op vier manieren gegevens verzameld:

1. Via de website van de gemeente Apeldoorn.
De digitale enquête wordt geplaatst op de website van Apeldoorn. Op deze
manier kunnen alle inwoners van Apeldoorn die een computer met
internetverbinding hebben de enquête invullen. Het invullen van het postcodeveld
is verplicht zodat kan worden nagegaan of de enquête ook daadwerkelijk door
inwoners van Apeldoorn wordt ingevuld. De gegevens van de respondenten die
niet in de gemeente Apeldoorn wonen worden op die manier verwijderd uit de
database.

2. Via een enquêtebureau.
Een enquêtebureau houdt een ‘deur aan deur’ enquête. Hiervoor wordt een
steekproef uit de Apeldoornse bevolking genomen. Deze inwoners wonen
verspreid over heel de gemeente Apeldoorn. Het enquêtebureau stuurt -
voorafgaand aan de afname van de enquête – deze inwoners een aankondigings-
brief, zodat de kans dat zij deelnemen aan de enquête groter wordt. De enquêteurs
gebruiken voor de afname van de enquête laptops waarop de digitale enquête is
geïnstalleerd.

3. Via een wijk/dorpsraadavond
De wijk/dorpsraadavond heeft tot doel om  vertegenwoordigers van de dorps- en
wijkraden te laten spreken over de unieke en veelgebruikte plekken in Apeldoorn.
Met name is de vraag van belang ‘wáárom die plekken zo uniek of veelgebruikt
worden’. Op die manier wordt bekend welke betekenis bestaande plekken hebben
en of ze een voorbeeld kunnen zijn voor de invulling van de Groene Mal. Tevens
wordt op de avond de enquête afgenomen.

4. Via een stand-alone computer
Deze computer staat in de openbare ruimte van het gemeentehuis. Op deze
manier kunnen ook bezoekers  van het gemeentehuis de enquête invullen.

De gegevens verkregen uit deze vier methoden worden samengevoegd in één
database en worden vervolgens geanalyseerd.
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1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de inhoudelijke opzet van de enquête. Hoofdstuk 3 geeft de
resultaten weer van de enquête, waarna in hoofdstuk 4 conclusies en aanbevelingen
worden gegeven.
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2 Opzet enquête

2.1 Hoofdonderwerpen

De hoofdonderwerpen die in de enquête worden behandeld zijn gebruik en beleving
van het toekomstige groen in de stad Apeldoorn. Aan de betekenis van het groen
wordt minder aandacht gegeven.

De hoofdonderwerpen zijn als volgt geoperationaliseerd:
• het toekomstige gebruik wordt bepaald door de activiteiten die men onderneemt

in een gebied en wordt gemeten aan de hand van een stelling ten aanzien van het
toekomstige gebruik

• de mate van beleving wordt gemeten aan de hand van vragen over
aantrekkelijkheid van toekomstsituaties

• de betekenis van groen wordt benaderd door de ‘ waarom’ vraag aan het eind van
de enquête en door de workshop met wijk- en dorpsraden

Verder is in de enquête ook meegenomen:
• een doeltype omschrijving van de inwoners wordt benaderd door te vragen naar

de persoonskenmerken
• de houding ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen wordt gemeten door

middel van een vraag of men ook wil bijdragen aan de realisatie van de
toekomstbeelden.

2.2 Gebiedskeuze

De enquête richt zich op drie gebieden in de Groene Mal (zie bijlage 13):
4) De Ugchelse Beek
5) De wig Zuidbroek
6) De Weteringse broek
Deze gebieden zijn gekozen omdat zij behoren tot de belangrijkste groene structuren
in Apeldoorn en representatief zijn voor de gehele Groene Mal.

2.3 Keuze belevingssferen

2.3.1 Achtergrond

Het recreatiegedrag kenmerkt zich tegenwoordig door dynamiek en continuïteit. De
hoeveelheid vrije tijd neemt voor bepaalde bevolkingsgroepen af en men wil de tijd
die overblijft goed besteden. Deze groep wil veel dingen zien en doen, waarbij men
veelvuldig wordt verleid door producenten uit de vrijetijdsindustrie om te gaan
recreëren. Het succes van de hotelbon is hier een goed voorbeeld van. Men spreekt
soms ook wel van de zappende recreant. Aan de andere kant blijft het recreatiegedrag
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een hoge mate van continuïteit bezitten. De cijfers voor wandelen en fietsen op
zondag zijn al jaren hoog en blijven dat waarschijnlijk ook voorlopig.

Het recreatiegedrag is sterk gedifferentieerd geworden en de moeite van het
onderzoeken waard. De moderne recreant weet wat er te koop is en eist kwaliteit,
ook van de groene ruimte. Deze groene ruimte moet mogelijkheden bieden voor
verschillende soorten van belevingen. Termen als droommaatschappij en de
beleveniseconomie worden hierbij veelvuldig gebruikt. Pine en Gilmore (1999)
wijzen op de enorme betekenis van de beleving als verhandelbare waar. Toerisme en
recreatie behoren al tot de grootste economische groeisectoren en de sector wordt
ook wel eens vergeleken met een nieuwe industriële revolutie, namelijk de productie
van belevenissen. Rolf Jensen (1999) stelt dat de industriële maatschappij zover is
ontwikkeld dat het de fysieke inspanning sterk heeft geautomatiseerd. De
informatiemaatschappij heeft dat vervolgens gedaan met de geestelijke inspanning.
Daarmee ontstaat ruimte voor emoties en verbeelding. We hechten steeds meer
waarden aan verhalen en belevenissen. Eenzelfde gebeurtenis kan echter door
mensen zeer verschillend beleefd worden, afhankelijk van karakter, kennis, ervaring,
leeftijd, humeur etc. Belevingen en belevingswensen over de groene ruimte lopen
daardoor sterk uiteen. Het werkt daarom niet om beleid te maken en te ontwerpen
vanuit een soort gemiddelde mensenwensen (Brinkhuijsen et al, 2003).

2.3.2 Vijf ervaringswerelden

Om rekening te houden met de gedifferentieerde wensen en beleving van recreanten,
wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de indeling in vijf modaliteiten of
ervaringswerelden (Elands en Lengkeek, 2000). De modaliteiten zijn gebaseerd op de
verschillen in intensiteit van ervaringen van bezoekers. Het gaat om meer algemene
belevingsdimensies, die verklarend zijn voor wat men in recreatie zoekt dan wel
verklarend voor wat men ontvlucht. Door deze dimensies aan te geven, kunnen
verbindingen worden gelegd met de verschillende belevingen die mensen met een
bepaalde activiteit nastreven. Een voorbeeld: twee individuele fietsers die dezelfde
fietsroute in een natuurgebied rijden, doen ogenschijnlijk hetzelfde, namelijk fietsen,
maar in de beleving kan een wereld van verschil zitten (Van Keken et al., 1995). De
één fietst om zijn sportieve grenzen te verleggen, terwijl de ander in de natuur fietst
om gezellig andere mensen tegen te komen.

Centraal in de theorie staan de begrippen ‘alledaagse werkelijkheid’ en ‘het andere’.
De verschuivende relatie tussen beide werelden vormt het onderscheidende kader
voor de vijf ervaringswerelden. Van de eerste naar de vijfde modaliteit maakt het
individu zich steeds meer los van zijn eigen, alledaagse leven om zich uiteindelijk te
(willen) binden aan een andere wereld. Is er bij de eerste modaliteit (amusement)
slechts sprake van een flirt met ‘het andere’, bij de vijfde modaliteit gaat het individu
over in ‘het andere’ en wordt het daarmee zijn nieuwe alledaagse werkelijkheid
(Boomars, 2001). De modaliteiten worden omschreven als:
1. Amusement: de verhalen en metaforen die het alledaagse opschorten, zijn zo

bekend dat ze geen spanning creëren met de dagelijkse werkelijkheid. In de
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zomer met vrienden een ‘terrasje pikken’ is bij uitstek een voorbeeld van een
ongecompliceerde vorm van vermaak dat kenmerkend is voor deze modaliteit;

2. Afleiding: het verschil met het normale en alledaagse leven wordt sterker gevoeld.
De opschorting van de realiteit wordt sterker, maar het openstaan voor ‘het
andere’ is nog heel beperkt. De metafoor die het meest past bij deze modaliteit is
die van ‘de batterij opladen’;

3. Interesse: ‘het andere’ in de vorm van verhalen en metaforen wordt sterker. De
verbeelding wordt geprikkeld door tekens, clichés en reisgidsen. Deze verhalen
hebben een enorme aantrekkingskracht, maar ‘het andere’ blijft iets dat niet
volledig begrepen kan worden. Het gevoel ontstaat dat er meer is tussen hemel
en aarde;

4. Vervoering: de spanning tussen het alledaagse en ‘het andere’ bereikt in deze
modaliteit zijn hoogtepunt. Verwondering en vervoering vloeien voort uit de
confrontatie tussen deze werkelijkheden en maakt het individu bewust van zijn
grenzen en beperkingen (bijvoorbeeld het ervaren van sterfelijkheid). De ervaring
van ‘het andere’ kan overweldigend worden en het verlangen groeit om zelf deel
te worden van het ‘andere’;

5. Toewijding: het onbekende en ontoegankelijke wordt ontsloten dankzij het toe-
eigenen ervan. Er wordt een band aangegaan en het uitzonderlijke wordt weer
alledaags (hobby wordt werk) of krijgt een vaste plaats daarin (een tweede huisje
in Frankrijk).

Deze vijf modaliteiten moeten niet worden opgevat als een lineaire opeenvolging met
‘toewijding’ als eindstadium, maar als een cyclisch geheel. Zodra de alledaagse
werkelijkheid vervangen wordt door een nieuwe, ontstaat de behoefte om daar even
uit weg te breken.

Tabel 1: Hoofdkenmerken van de ervaringswerelden (Boomars, 2001)
Modaliteit Relatie alledaagse werkelijkheid en

het ‘andere’
Kenmerken

1. Amusement Het ‘andere’ complementair aan
het alledaagse

• Vermaak en gezelligheid
• Gemakkelijk
• Cultuur en gebruiken niet veel anders dan thuis

2. Afleiding Beleven van het ‘andere’ als weg
van het alledaagse

• Even weg van de stress en het dagelijkse leven
• Bijkomen, accu opladen
• Omgeving als décor (om tot rust te kunnen

komen)
• Ontsnapping aan het dagelijkse leven

3. Interesse Kennisnemen van het ‘andere’ • Prikkeling van de verbeelding; verhalen hoeven
niet authentiek te zijn

• Informatie over de geschiedenis, cultuur, natuur
enz.

• Streekspecifiek; anders dan andere plekken (maar
ook weer niet te anders)

4. Vervoering Ervaren van het ‘andere’ • Unieke ervaring
• Onverwachts
• Eén op één relatie met de omgeving

5. Toewijding Opgaan in het ‘andere’ • Uniciteit van de plek
• Echtheid (authenticiteit) van de plek
• Opgebouwde relatie met de omgeving
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Een recreant behoort niet tot één bepaalde modaliteit; hij of zij zoekt op het ene
moment amusement en op het andere moment wil hij of zij volledig in de natuur
opgaan. Het veranderen tussen modaliteiten van een recreant is onder andere
afhankelijk van de levensfase van het individu, de specifieke 'leisure'-omgeving en de
aanwezigheid van andere mensen.

2.3.3 Toepassing ervaringswerelden in voorgaand onderzoek

In een onderzoek naar recreatie op de Duivelsberg (Bauman et al, 2003) zijn de vijf
modaliteiten gebruikt om bezoekende recreanten te kunnen indelen. De 25 stellingen
die leiden tot een bepaalde modaliteit zijn gebruikt evenals verhaaltjes die de 25
stellingen zouden kunnen vervangen. Uit het onderzoek bleek dat de oorspronkelijke
modaliteit ‘vervoering’ moest worden gesplitst in ‘fysieke inspanning’ en ‘verrassing’
(tabel 2).

Tabel 2: Vergelijking factoren en oorspronkelijke modaliteiten
Factoren (uit enquête) Modaliteiten (Elands en Lengkeek)
Gezelligheid Amusement
Bijkomen Verandering
Interesse in gebied Interesse
Fysieke inspanning Vervoering
Verrassing Vervoering
Toe-eigening Toewijding

De meeste recreanten behoorden tot de modaliteit ‘Bijkomen’ (40%). Daarna
volgden ‘fysieke inspanning’ (30%), ‘Verrassing’ (23%), ‘Toe-eigening’ (12%),
‘Gezelligheid’ (5%) en ‘Interesse in gebied’ (2%)1.

Uit het onderzoek bleek tevens dat de verhaaltjes de 25 stellingen die leiden tot de
modaliteiten ‘Gezelligheid’, ‘Bijkomen’, ‘Interesse in gebied’, ‘Verrassing’ en ‘Toe-
eigening’ konden vervangen. Dit gold niet voor het verhaaltje bij ‘vervoering’ dat tot
de modaliteit ‘fysieke inspanning’ leidde. Voor deze modaliteit moest een nieuw
verhaaltje worden gemaakt.

2.3.4 Toepassing ervaringswerelden in dit onderzoek

Gezien de omvang van de modaliteit ‘fysieke inspanning’ en het feit dat ‘verrassing’
en ‘toe-eigening’ moeilijk via foto’s zijn te verbeelden, is besloten om voor dit
onderzoek vier belevingssferen te kiezen, namelijk Amusement ofwel ‘Gezelligheid’,
Informatie ofwel ‘Interesse’, Natuur ofwel ‘Bijkomen’ en Sport ofwel ‘Fysieke
inspanning’. De naamgeving van de belevingssferen is aangepast om ze meer
aansprekend te maken.

                                                          
1 Het totaal is meer dan 100% omdat sommige recreanten tot verschillende modaliteiten behoorden.
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De belevingssferen worden als volgt getypeerd:

Amusement
In deze belevingssfeer kunnen mensen elkaar ontmoeten op verschillende manieren.
Ontmoetingsplekken kunnen bijvoorbeeld evenementen, markten e.d. zijn.
Voorzieningen die nodig zijn om dergelijke ontmoetingsplekken bruikbaar en
aantrekkelijk te maken voor recreanten zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen, verharde
wegen, horecagelegenheden (terras), muziekkapel, toiletvoorzieningen etc. Maar ook
speelweiden en open plekken voor evenementen of om te luieren of barbecuen. Het
groen moet er goed verzorgd uit zien (geen wildernis), waarbij bloemen en geuren
aantrekkelijke factoren zijn. Het landschap moet functioneel, veilig en goed
bereikbaar worden ingericht. Het moet duidelijk zijn op welke plekken iets te beleven
valt.

Natuur
Belangrijke kenmerken van deze belevingssfeer zijn rust, ruimte en stilte. Dit
betekent een groene illusie van het landschap. Men wil de natuur vooral gebruiken
om te onthaasten, wat zoveel betekent als weinig mensen tegen komen. Dit kan
gecereerd worden door een dicht padenstelsel (zodat er veel keuze is en de
ontmoeting met andere recreanten wordt verminderd), waarbij de paden veel
kronkelen. Hiermee wordt bereikt dat mensen elkaar minder ‘zien’ en geeft daarmee
de beleving van rust en ruimte. Er moeten aparte paden zijn voor wandelaars,
fietsers, ruiters, ATB-ers. De paden moeten omgeven worden door een opgaande
begroeiing (bos of half gesloten landschap met veel houtwallen en andere opgaande
begroeiing). In ieder geval moet het zicht op ‘man-made elementen’ door opgaande
begroeiing worden vermeden. ‘Man-made’ elementen zijn bebouwing, snelwegen,
electriciteitsmasten etc. Ook moet geprobeerd worden zoveel mogelijk geluid te
weren van snelwegen en spoorlijnen door de aanleg van groene ‘muren’ langs deze
wegen en lijnen. In ieder geval mag het padenstelsel niet langs deze geluidsbronnen
lopen. De oevers van waterlopen zijn natuurvriendelijk, maar wel ingericht voor
sportvissers. Het landschap is een groen décor met veel afwisseling tussen typen
groen en groen en water.

Informatie
Belangrijke kenmerken van deze belevingssfeer zijn de elementen waarmee
informatie over het gebied kan worden verkregen. Dit kan door de typisch
cultuurhistorische waarden van het landschap te benadrukken. Maar ook de
ecologische waarden moeten bij deze belevingssfeer worden benadrukt. Ook nieuwe
landschapsontwerpen passen in deze sfeer. De recreatieve voorzieningen zijn beperkt
en bestaan uit een padenstelsel (knuppelpaden en natuureducatie paden), met
informatiepanelen en bankjes. De bijzondere elementen (musea, bezoekerscentrum,
molens etc.) moeten wel te bezichtigen zijn (alleen of met een gids). Vrijwillig
landschapsbeheer past ook in deze sfeer evenals de mogelijkheid tot het kopen van
streekproducten. Het landschap zelf bepaalt de inrichting en niet zozeer de
mensenwensen.
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Sport
Het landschap in deze belevingssfeer staat ten dienste van de sportbeoefening. Dit
betekent eigen paden voor de verschillende recreatieactiviteiten. Brede asfaltpaden
voor racefietsen, skaten en skeeleren. Voor mountainbikers juist onverharde,
waterige, kronkelige paden en met veel hoogteverschillen. Voor schaatsers moeten de
bruggen voldoende hoog zijn. Voor kanoen moet het water minimaal 5 meter breed
zijn met overdraagplaatsen bij te lage bruggen etc. Parkeerplaatsen met een terras zijn
belangrijke voorzieningen als startpunt. Daarnaast kent deze sfeer veel
‘plekvoorzieningen’, zoals een waterspeelbaan, een speelbos, een klimwand etc. De
voorzieningen moeten uitdagend zijn. De sport zelf bepaalt de inrichting en niet
zozeer het landschap.

Om de nieuwe belevingssferen aansprekend te maken voor de respondenten, zijn ze
in de enquête kort omschreven (zie onderstaande tekstkaders). De tekst is
geïnspireerd op de omschrijvingen van de modaliteiten uit het onderzoek op de
Duivelsberg.

Amusement

Natuur

Informatie

Sport

Amusement is vooral gericht op gezelligheid. Gezellig met familie of vrienden op stap en
lekker in de zon op een terrasje zitten of luieren. De recreatieactiviteiten worden veelal voor u
georganiseerd en zijn leuk om te doen. Pret hebben met elkaar is het belangrijkste. U kunt met
uw auto overal gemakkelijk komen.

Natuur is vooral gericht om u een groene omgeving aan te bieden. Het is heerlijk om de
batterij weer op te laden door in de natuur te zijn. Lekker genieten van al het groen om u
heen. Zo gauw u uw huis verlaten heeft, is de stress van thuis verdwenen; Lekker uitwaaien en
verstand op nul.

Informatie is vooral gericht om u een variatie aan interessante dingen te laten zien.
Bijvoorbeeld: onderweg staan veel informatieborden die verhalen over het gebied of u gaat
met een gids mee. U bent er even lekker uit en u steekt er ook nog wat van op.

Sport is vooral gericht om u te verleiden tot een fysieke inspanning. U houdt er van om actief
bezig te zijn en forse lichamelijke inspanningen aan te gaan. Het gebied zit vol met sportieve
uitdagingen en verrassingen. Hiermee kunt u steeds uw eigen grenzen verleggen.
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2.4 Werkwijze

Vragenlijst
De vragenlijst (zie bijlage 1) is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente
Apeldoorn. Verschillende bijeenkomsten zijn geweest waarin onder andere de
hoofdonderwerpen zijn bepaald en de onderzoeksgebieden zijn geselecteerd. De
vragenlijst is zodanig opgesteld dat deze ongeveer vijftien minuten duurt.

De vragenlijst is opgebouwd uit 3 delen:
1. Informatie over het onderzoek
2. 12 algemene vragen (o.a. persoonskenmerken)
3. 6 vragen per onderzoeksgebied (o.a. beoordeling huidige en toekomstige situatie)

In het derde deel van de vragenlijst worden 3 onderzoeksgebieden behandeld: de
Ugchelse beek, de Weteringse broek en Zuidbroek. De respondenten krijgen drie
foto's te zien van de huidige situatie van 1 gebied. Deze foto's moeten ze beoordelen.
Vervolgens krijgen ze vier mogelijke toekomstsituaties (belevingssferen, zie 2.3)  te
zien. Ook over elk van deze toekomstsituaties moeten ze hun oordeel geven.

Belevingssferen
Voor de realisatie van de belevingssferen zijn, in elk van de drie gebieden, digitale
foto's gemaakt op punten die het karakter van het gebied goed weergeven. Om deze
punten snel te kunnen vinden ging tijdens deze gebiedsverkenning een gebiedsexpert
mee vanuit de gemeente Apeldoorn.
In totaal zijn er ongeveer 160 foto's gemaakt. Uit deze foto's zijn per gebied drie
foto's geselecteerd (totaal negen foto's) die representatief waren voor het hele gebied.
Deze 9 foto's van de huidige situatie zijn vervolgens gemanipuleerd tot vier mogelijke
belevingssferen (Amusement, Natuur, Informatie, Sport). De foto's van de
belevingssferen bestaan uit de foto's van de huidige situatie met daarin (met behulp
van het programma Photoshop) gemanipuleerde nieuwe beelden.
Voor de manipulatie van de foto's is gebruik gemaakt van het bestaande digitale
beeldenbestand van de afdeling Groen van de gemeente Apeldoorn, verschillende
beeldenbestanden binnen Alterra en zijn nieuwe digitale foto's gemaakt. De
belevingssferen zijn ter goedkeuring aan de gemeente Apeldoorn voorgelegd en zijn
vervolgens samengevoegd met de vragenlijst.

Website
De vragenlijst met belevingssferen is tot een digitale enquête vormgegeven en is
geplaatst op het Internet. De gemeente Apeldoorn heeft op haar website een link
naar deze digitale enquête gemaakt. Daarnaast is de enquête geplaatst op 6 laptops
waarmee het enquêtebureau de huis-aan-huis enquête kon afnemen en heeft de
gemeente Apeldoorn op een 'stand-alone' computer de enquête geïnstalleerd zodat
bezoekers in het gemeentehuis de enquête konden invullen.

Afname enquête
Door de harde deadline (Nations in Bloom: 27 september 2003) is de looptijd van
het onderzoek 5 maanden. Binnen deze tijd kon maximaal 1 maand besteedt worden
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aan de afname van de enquête. De afname van de enquête vond plaats van 9 juni tot
en met 6 juli 2003.

Bekendmaking van het onderzoek
Voor een zo hoog mogelijke respons binnen de korte afnametijd was daarbij van
wezenlijk belang dat de enquête voortdurend onder de aandacht werd gebracht onder
de inwoners van Apeldoorn. Dit gold in het bijzonder voor de afname van de
enquête via het Internet. De gemeente Apeldoorn heeft voorafgaand en gedurende
het onderzoek gezorgd voor de bekendmaking van de enquête door het uitdelen van
flyers tijdens marktdagen, een aankondiging in de lokale krant en door de link (met
toelichting) naar de digitale enquête direct op de homepage van de gemeente
Apeldoorn te zetten. Verder heeft de gemeente uitnodigingen verstuurd voor de
workshop voor de wijk - en dorpsraden.
Voordat het enquêtebureau de huis-aan-huis enquête afnam, hebben zij
aankondigingbrieven verstuurd naar 800 inwoners van Apeldoorn. Hierin werden de
inwoners op de hoogte gebracht van het onderzoek en de mogelijke kans dat zij ook
zouden worden benaderd.

Representativiteit
Er zijn minimaal 385 ingevulde enquêtes nodig om representatieve uitspraken te
kunnen doen over de gemeente Apeldoorn. Dit aantal wordt door het enquêtebureau
geleverd. Het minimum van 385 wordt aangevuld door de andere 3 methoden
waardoor zeker betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden.
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3 Resultaat enquête

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken. De gegevens die
verkregen zijn via de 4 methoden zijn opgeslagen in één database. Na toevoeging van
de wegingsfactoren is de database vervolgens geanalyseerd. De wegingsfactoren
hebben tot doel de genomen steekproef te corrigeren zodat de uitkomsten een
afspiegeling vormen van Apeldoornse bevolking (representativiteit). De wegings-
factoren zijn berekend aan de hand van leeftijdsopbouw en postcode gegevens van
de gemeente Apeldoorn (bijlage 5).

3.2 Aantal respondenten

In de onderstaande tabel staan de aantallen afgenomen enquêtes verdeeld.

Tabel 3: Aantal respondenten
 Respons Bruikbaar
 N % N %
Huis-aan-huis 427 54,0 385 58,0
Internet + 'stand-alone' 351 44,4 267 40,2
Workshop 12 1,5 12 1,8

Totaal 790 100,0 664  100,0

In totaal zijn er 790 enquêtes afgenomen, waarvan er 664 bruikbaar zijn en 126
onbruikbaar. De onbruikbare enquêtes bestaan voornamelijk uit testenquêtes en half
ingevulde enquêtes op het Internet.

3.3 Algemene kenmerken van de respondenten

Geslacht, Leeftijd en Kinderen
De verdeling over het aantal mannen en vrouwen is bijna gelijk,  iets meer mannen
(9,2%) hebben de enquête ingevuld (tabel 4).
Het merendeel van de respondenten is tussen de 40 en 64 jaar oud (grafiek 1).
Gevolgd door de groep met een leeftijd tussen 20 en 39 jaar. De gemiddelde leeftijd
van de respondenten is 44 jaar.

Tabel 4: Geslacht
%

Man 54,6
Vrouw 45,4
N=650
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Grafiek 1: Leeftijd respondenten, N=645

Bijna de helft van de respondenten heeft thuiswonende kinderen. Het merendeel van
het jongste thuiswonende kind is tussen de 11 en 20 jaar. De gemiddelde leeftijd van
het jongste thuiswonende kind is 11 jaar.

Tabel 5: Thuiswonende kinderen
%

Ja 49,2
Nee 50,8

N=650

Tabel 6: Leeftijd jongste thuiswonend kind
 %
0 – 2 21,3
3 – 5 13,1
6 – 10 18,0
11 – 20 37,8
>21 9,9
N=320

Opleiding, Werkzaam en Inkomen
Meer dan eenderde van de respondenten heeft een hogere opleiding (36,6%).
Respondenten met een MBO opleiding volgen vlak daarna (30%). De meeste
respondenten hebben een volledige baan en verdienen meer dan 2500 euro netto per
maand. Een grote groep, iets meer dan een kwart van de respondenten wilde niet zijn
inkomen opgeven.

15 – 19
8%

20 – 39
35%

40 – 64
43%

> 65
14%
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Tabel 7: Hoogst voltooide opleiding
%

HBO/Universiteit 36,6
MAVO/VMBO/MBO 30,0
HAVO/VWO 14,7
VBO 11,8
Lagere school 6,5
N=654

Tabel 8: Werkzaam
%

Volledige baan 41,2
Gepensioneerd 14,9
Parttime 14,8
Huishouden 13,4
Student 10,3
Werkeloos 3,1
Arbeidsongeschikt 2,3
N=654

Tabel 9: Inkomen
%

> 2500 33,9
2000-2500 12,0
1500-2000 13,0
1000-1500 8,3
500-1000 4,9
< 500 1,4
Geen antwoord 26,5
N=654

Woonduur
Op de vraag hoe lang men al in Apeldoorn woont werden alle antwoordcategorieën
bijna evenredig ingevuld. Er zijn bijna evenveel respondenten die 1-10 jaar in
Apeldoorn wonen als respondenten die 11-20 jaar of 21-30 jaar in Apeldoorn wonen.

Tabel 10: Woonduur van respondenten in Apeldoorn
%

1 - 10 jaar 20,8
11 - 20 jaar 20,6
21 - 30 jaar 18,8
31 - 40 jaar 16,5
41 - 50 jaar 10,8
> 51 jaar 10,4
1 - 6 maanden 1,2
7 - 12 maanden 0,8
N=654
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Kaart 1: Ligging van de woonwijken

3.4 Beleving groen van woonwijk en bereikbaarheid buitengebied

Op de vraag of de respondenten hun woonwijk ervaren als groen antwoordt bijna
79% positief. Slechts 21% vindt dat ze niet in een groene wijk wonen, deze mensen
wonen vooral in het centrum, oost en zuid Apeldoorn (grafiek 2).

Grafiek 2: Groenbeleving woonwijk, N=654

Bij de inrichting van de oostkant van Apeldoorn is onder meer belangrijk hoe snel
men vanuit de woonwijk in het buitengebied wil zijn en op welke manier dit
buitengebied bereikbaar is. Hiervoor zijn twee vragen gesteld.

De eerste vraag was: 'Stel u vertrekt vanuit uw woning om een recreatieve fietstocht te maken in
de omgeving van Apeldoorn van circa twee uur. Hoeveel minuten wilt u maximaal (heen en terug)
door bebouwd gebied fietsen?'.  Hierop antwoordt meer dan een kwart van de respon-

Nee
21%

Ja
79%
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denten dat zij niet langer dan een kwartier tot een half uur door bebouwd gebied
willen fietsen. Tevens is er een grote groep  (20,6%) die het niet uit maakt hoe lang
zij door bebouwd gebied fietst.

De tweede vraag was: 'Om vanuit de stad in het landelijk gebied te kunnen fietsen moeten de
A1 en de A50 worden overgestoken. Wat vindt u van de huidige onder- en bovendoorgangen?'.
Bijna de helft, 40,3%, vindt deze onder- en bovendoorgangen precies goed. De
andere categorieën zijn bijna evenredig verdeeld.

Tabel 11: Aantal minuten die respondenten maximaal door bebouwd gebied willen fietsen
%

0 - 5 minuten 6,1
6 - 10 minuten 14,1
11 - 15 minuten 11,8
16 - 30 minuten 26,5
> 31 minuten 3,4
Fietst nooit 17,3
maakt niet uit 20,2
Weet niet 0,6
N=654

Tabel 12: Mening van respondenten over de huidige onder- en bovendoorgangen van de A1 en de A50
%

Precies Goed 43,3
Geen gebruik 17,0
Meer 14,3
Niet mooi 13,8
Geen mening 11,6
N=654

3.5 Beoordeling belevingssferen

Aan de respondenten werd gevraagd welk belevingssfeer zij het minst en welke zij
het meest aantrekkelijk vonden. In de onderstaande grafieken staan de scores
vermeld.

Meest aantrekkelijke belevingssfeer
De belevingssfeer Natuur staat met stip bovenaan, 66% van de respondenten geeft
aan deze belevingssfeer het aantrekkelijkst te vinden. De belangrijkste reden (bijlage
3) hiervoor is dat de natuur rust, ruimte en ontspanning geeft. De respondenten
willen zo min mogelijk veranderingen, de natuur moet behouden blijven zoals hij is.
Veel respondenten geven als reden op dat zij natuurliefhebber zijn. De belevingssfeer
Natuur vinden zij zeer goed passen bij Apeldoorn, deze versterkt de kracht van de
omgeving.
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Grafiek 3: Meest aantrekkelijke belevingssfeer, N=606

De verdere invulling van de Groene Mal zal op basis van deze uitkomst dus vooral
een groene uitstraling moeten krijgen, waarbij mensen het gevoel krijgen ‘even weg’
te zijn uit de stad. Circa 15% van de Apeldoornse bevolking heeft een voorkeur voor
de belevingssfeer ‘Amusement’, waarbij vooral gezelligheid voorop staat en er van
alles georganiseerd wordt. Ongeveer 12% van de Apeldoornse bevolking heeft een
voorkeur voor de belevingssfeer ‘Sport’, waar bij de invulling van de Groene Mal
vooral gelet moet worden op de inrichtingseisen die bepaalde recreatieve sporten
stellen. Een voorkeur voor de belevingssfeer ‘Informatie’ heeft 3% van de bevolking,
waarbij kennis over het gebied en de flora en fauna kan worden opgedaan. Tot slot
geeft 4% aan geen van de belevingssferen aantrekkelijk te vinden.

Minst aantrekkelijke belevingssfeer

Grafiek 4: Minst aantrekkelijke belevingssfeer, N=610

Amusement is de minst aantrekkelijke belevingssfeer (38,4%). Sport en Cultuur
volgen al snel daarna. Beiden worden door ongeveer een kwart van de respondenten
het minst aantrekkelijk gevonden. Tenslotte geeft (5,9%) van de Apeldoornse
bevolking aan geen enkele belevingssfeer onaantrekkelijk te vinden.
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De belangrijkste reden (zie bijlage 4 ) waarom men de belevingssfeer Amusement
laag waardeert is dat men de sfeer associeert met 'drukte', dat wil zeggen:
mensenmassa's, rommel, lawaai, verkeersoverlast en dergelijke. Een andere reden is
dat zij de sfeer niet in de omgeving vinden passen, het is te gekunsteld, te
georganiseerd, de gezelligheid wordt aan hen opgedrongen. Daarbij geven de
respondenten aan dat dit al voldoende aanwezig is in Apeldoorn.

De belevingssfeer Sport wordt het minst gewaardeerd door respondenten die zelf
weinig sporten. Daarnaast vinden de respondenten dat er al genoeg sportfaciliteiten
in Apeldoorn zijn en geven ze aan dat je de omgeving (natuur) niet speciaal voor
sport moet inrichten.

Bij de belevingssfeer Informatie geven de meeste respondenten aan er gewoon geen
behoefte aan te hebben. Ze geven aan dat wanneer ze informatie willen ze het zelf
elders (VVV, boeken, Internet) halen.

Opmerkelijk is dat blijkbaar de belevingssferen Amusement en Natuur elkaars
tegenpolen zijn. Veel bewoners geven namelijk aan Natuur als meest aantrekkelijk
sfeerbeeld te zien en geven tegelijkertijd een lage waardering aan het sfeerbeeld
Amusement.

Workshop
Tijdens de workshop met dorps-en wijkraadvertegenwoordigers werden de
belevingssferen ook beoordeeld. Dit werd gedaan in groepen. Ook hier kwam naar
voren dat de belangrijkste belevingssfeer Natuur is maar dan wel in combinatie met
Informatie. Dit verschilt dus met het beeld uit de totaalanalyse waar Informatie
nauwelijks aandacht krijgt (zie bijlage 8 voor meer informatie over de workshop).

3.5.1 Beoordeling belevingssferen per gebied

De waardering van de belevingssferen is ook per gebied in kaart gebracht. Dit is
gedaan aan de hand van een 7-punt schaal, waarbij de '1' staat voor zeer
onaantrekkelijk en een '7' voor zeer aantrekkelijk. Globaal betekent dit dat tussen de
1 en 4 de respondent het onaantrekkelijk vindt en tussen de 4 en 7 aantrekkelijk.
Deze waardering wordt vergeleken met de waardering van de foto's van de huidige
situatie die ook in deze tabel staat vermeld.

Tabel 13: Overzicht waardering belevingssferen en waardering huidige situatie per gebied
Huidige situatie Amusement Natuur Informatie Sport gem.B

Zuidbroek 4,7 3,8 5,6 3,8 4,2 4,3
Ugchelse beek 3,0 4,0 5,8 4,4 4,1 4,6
Weteringse broek 5,3 4,1 5,4 3,8 4,2 4,2

Gem.B= gemiddelde waardering van alle belevingssferen

Voor alle gebieden geldt dat de waardering van de belevingssfeer Natuur gemiddeld
het hoogst is. De belevingssfeer die daarna het hoogst scoort verschilt per gebied. In
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Zuidbroek is dit de belevingssfeer Sport, voor de Ugchelse beek is dit Informatie en
voor de Weteringse broek is dit Amusement.

Voor Zuidbroek en de Weteringse broek geldt dat de gemiddelde waardering voor de
toekomstbeelden lager is dan de waardering van de beelden van de huidige situatie.
Dit betekent dat in deze gebieden voor veel mensen alleen de belevingssfeer Natuur
kan worden toegepast. Als er geen natuur kan worden aangelegd, dan prefereren de
meeste inwoners de huidige situatie.

Bij de Ugchelse beek is het anders, hier worden de toekomstbeelden veel hoger
gewaardeerd dan de beelden van de huidige situatie.

3.5.2 Beoordeling foto's per gebied

Er zijn telkens drie foto’s getoond waarbij de huidige situatie verandert (zie bijlage..)
De drie foto’s geven een beeld van hoe een gepresenteerde belevingssfeer er uit zou
kunnen zien. Op elke foto staan andere (inrichting)elementen. Het is daarom
interessant om na te gaan welke foto het meest, maar ook het minst gewaardeerd
wordt.

Foto's met open groene ruimten en afwisselende natuurlijke begroeiing vindt men
het meest aantrekkelijk. Foto's met grote groepen mensen en 'gekunstelde' natuur
worden het minst gewaardeerd. De onderstaande tabel laat zien welke foto's per
gebied het meest en welke het minst gewaardeerd worden.

Tabel 14: Beoordeling foto's per gebied en belevingssfeer
Amusement Natuur Informatie Sport
Meest Minst Meest Minst Meest Minst Meest Minst

Zuidbroek Foto 2 Foto 3 Foto 3 Foto 1 Foto 3 Foto 1 Foto 2 Foto 1
Ugchelse beek Foto 2 Foto 3 Foto 2 Foto 3 Foto 2 Foto 3 Foto 2 Foto 3
Weteringse broek Foto 2 Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 2 Foto 1 Foto 2 Foto 1

De exacte percentages per foto staan in bijlage 9. Uit deze percentages kunnen we
opmaken dat bij de belevingssfeer Natuur over het algemeen alle foto's aantrekkelijk
worden gevonden.

3.6 Aanvullendheid en toekomstig gebruik van belevingsferen

Algemeen
Apeldoorn kent al veel natuur en amusement binnen haar grenzen en de vraag reist
dan ook of de voorgestelde belevingssferen iets toevoegen aan Apeldoorn. Zijn de
belevingssferen aanvullend op wat er al is in Apeldoorn? Tevens is het interessant om
te weten of de bewoners gebruik zouden maken van de belevingssferen, indien ze
zouden worden ingericht. Tabel 15 geeft hiervan het resultaat.
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Tabel 15: Aanvullendheid en gebruik (%) per toekomstige belevingssfeer
Oordeel Amusement Informatie Natuur Sport
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

30,9 21,5 13,7 34,0

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

18,5 17,6 45,8 18,2

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

31,2 32,9 2,6 33,2

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

28,5 31,6 19,8 20,1

Totaal 26,0 24,6 25,0 24,4
Chi2 (9)=381,7;p<0,001, N-Amusement= 656, N-Informatie=621, N-Natuur=630, N-Sport=617

Een meerderheid van de bevolking (58%) geeft aan dat de voorgestelde
belevingssferen al bestaan rond Apeldoorn. Gelijktijdig geeft een meerderheid (63%)
van de bevolking aan wel gebruik van de belevingssferen te zullen gaan maken indien
ze worden aangelegd. Dit geldt vooral voor de belevingssfeer Natuur, ondanks het
feit dat een meerderheid van mening is dat deze belevingssfeer al bestaat rond
Apeldoorn en dus niet aanvullend is. Deze sfeer is zeer populair, wat ook uit de
andere resultaten naar voren komt (bijlage 7).

Aanvullendheid per gebied
Het bovenstaande geldt ook voor de resultaten per gebied (bijlage ). Maar tevens
laten de uitkomsten per gebied zien dat er wel degelijk aanvullende belevingssferen
zijn. Voor Zuidbroek geeft een meerderheid van de respondenten (53%) aan dat de
belevingssfeer Amusement niet echt bestaat. De sfeer is daarom aanvullend.
Bij de Ugchelse beek geven respondenten aan dat Amusement (56,5%) en Informatie
(55,1%) nog niet echt bestaat. En tenslotte in de Weteringse broek ontbreken de
belevingssferen Sport en Informatie, respectievelijk 51,5% en 64% van de
Apeldoornse bevolking vindt dat deze sferen nog niet echt bestaan.

Meer gedetailleerde informatie (significante verbanden) over de aanvullendheid van
de belevingssferen zijn opgenomen in bijlage 7.

3.7 Toekomstige activiteiten per gebied

In de enquête is een vraag opgenomen welke activiteiten men wil gaan ondernemen
in de nieuwe belevingssferen. In bijlage 6 staan de tabellen met activiteiten en het
exacte aantal personen, die deze activiteiten willen gaan doen. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de hoeveelheid activiteiten die de respondenten per
belevingssfeer konden aankruisen verschild. Er is namelijk gekozen voor een vast
aantal basis activiteiten die aangevuld zijn met specifieke belevingssfeer activiteiten.

Voor alle belevingssferen geldt dat de twee belangrijkste activiteiten fietsen en
wandelen zijn. Naast deze activiteiten is er onderscheid in activiteiten per belevings-
sfeer. Voor de belevingssfeer Amusement zijn ‘op terras zitten’, ‘zonnen/zitten’,
‘evenementen bezoeken’ en ‘spelen met kinderen’ de belangrijkste activiteiten. Voor
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de belevingssfeer Natuur zijn ‘struinen in de natuur’, ‘ommetje maken’, ‘op terras
zitten’, ‘zonnen en zitten’ en ‘picknicken’ de belangrijkste activiteiten. Voor de
belevingssfeer Informatie zijn dit: ‘ommetje maken’, ‘deelname aan excursie’ en
‘bezoek kinderboerderij’. De belevingssfeer Sport heeft als belangrijkste activiteiten
‘skaten’, ‘spelen met kinderen’ en ‘sport en spel’.

De respondenten konden meer dan één activiteit aankruisen. In de onderstaande
tabel staat het gemiddelde aantal activiteiten per persoon per gebied en belevingssfeer
vermeld.

Tabel 16: Gemiddeld aantal activiteiten per persoon per gebied en belevingssfeer
Amusement Natuur Informatie Sport Gemiddeld

per gebied
Zuidbroek 3,7 3,7 3,5 2,9 3,5
Ugchelse beek 3,2 3,2 3,4 2,3 3,0
Weteringse broek 3,1 3,6 3,1 2,2 3,0
Gemiddeld per sfeer 3,3 3,5 3,3 2,5

In Zuidbroek (3,5) wil men gemiddeld meer activiteiten ondernemen dan in de
andere gebieden (3,0). Tevens geldt dit voor de belevingssfeer Natuur. Het
gemiddelde aantal activiteiten dat men in deze sfeer per persoon wil ondernemen is
het hoogst (3,5). De belevingssfeer Sport scoort hier het laagst (2,5).

3.8 Verband sociaal economische kenmerken en belevingssfeer

In de enquête zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er een verband is tussen
sociaal-economische kenmerken van de respondenten en de voorkeuren voor een
bepaalde belevingssfeer. In de onderstaande twee paragrafen wordt duidelijk welke
verbanden er zijn.

3.8.1 Verband sociaal economische kenmerken en MEEST
aantrekkelijke belevingssfeer

Leeftijd
Er is een duidelijk significant verband tussen een voorkeur voor een bepaalde
belevingssfeer en de leeftijd, zoals grafiek 5  laat zien. Naarmate de bevolking ouder
is, is de voorkeur voor een natuur belevingssfeer groter. Jongere inwoners hebben in
verhouding meer een voorkeur voor Sport. Jonge volwassenen hebben in verhouding
meer een voorkeur voor Amusement dan hun andere leeftijdsgenoten. Inwoners met
een middelbare leeftijd geven in verhouding meer de voorkeur aan Informatie.
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Grafiek 5: Verdeling (%) tussen meest aantrekkelijk belevingssfeer en leeftijd

Woonduur
Dat ouderen meer een voorkeur hebben voor Natuur komt ook naar voren in de
hoeveelheid jaren dat men al in Apeldoorn woont. Indien de woonduur lang is
(waardoor de inwoner ook ouder is), is er een grotere voorkeur voor Natuur dan als
de woonduur niet zo lang is (grafiek 6). Informatie speelt nauwelijks een rol indien de
woonduur lang is, maar des te meer indien de woonduur relatief kort is. Blijkbaar
kent men de streek goed genoeg als men er langer woont, waardoor de verhalen over
de streek en informatie over de aanwezige flora en fauna niet meer zo nodig is.

Grafiek 6: Verdeling (%) tussen meest aantrekkelijk belevingssfeer en woonduur
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Thuiswonende kinderen
Er is tevens een duidelijk significant verband tussen een voorkeur voor een bepaalde
belevingssfeer en de aanwezigheid van thuiswonende kinderen, zoals grafiek 7 laat
zien. Natuur als belevingssfeer is veruit het populairst, maar dit geldt vooral naarmate
er geen thuiswonende kinderen in het huishouden aanwezig zijn. Is dit wel het geval,
dan wordt in verhouding Amusement ook aantrekkelijk gevonden, evenals Sport en
Informatie.

Grafiek 7: Verdeling (%) tussen meest aantrekkelijk belevingssfeer en aanwezigheid thuiswonende
kinderen

Opleiding
Uit tabel 17 blijkt dat inwoners met een lagere voltooide opleiding relatief meer
kiezen voor de belevingssfeer Amusement. Inwoners met een middelbare opleiding
kiezen relatief veel voor Sport en inwoners met een hoge opleiding (HBO en
wetenschappelijk onderwijs) kiezen relatief meer voor Informatie als aantrekkelijke
belevingssfeer.

Tabel 17: Verdeling (%) tussen meest aantrekkelijk belevingssfeer en hoogst voltooide opleiding
Belevingssfeer Hoogst voltooide Opleiding

Lagere
school

VBO MAVO/MBO/
VMBO

HAVO/WO HBO/WO anders

Amusement 10,2 15,9 34,1 17,0 21,6 1,1
Informatie 5,3 10,5 10,5 15,8 57,9 0,0
Natuur 6,5 13,2 28,4 13,4 38,1 0,5
Sport 4,1 4,1 40,5 21,6 29,7 0,0

Chi2 (15)=26,9;p<0,05, N=583

Type arbeid
Er is een verband gevonden tussen type arbeid en meest aantrekkelijke belevingssfeer
(tabel 18). In verhouding kiezen inwoners die arbeidsongeschikt zijn of een parttime
baan hebben meer voor Amusement. Gepensioneerden kiezen relatief meer voor
Natuur (ook hier is er een relatie met leeftijd), evenals inwoners die werkloos zijn of
vrijwilligerswerk doen. Inwoners die voornamelijk het huishouden doen, kiezen
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relatief meer voor Informatie. Studerenden (ook hier een relatie met leeftijd) kiezen
in verhouding meer voor Sport. Inwoners met een volledige baan vinden elke
belevingssfeer aantrekkelijk, maar hebben relatief een lichte voorkeur voor sport.

Tabel 18: Verdeling (%) tussen meest aantrekkelijk belevingssfeer en type arbeid
Type arbeid Belevingssfeer Totaal

Amusement Informatie Natuur Sport
Arbeidsongeschikt 3,4 0,0 2,5 2,7 2,6
Gepensioneerd 4,6 10,5 19,2 8,0 15,3
Huishouden 11,5 26,3 14,4 10,7 13,9
Part-time baan (< 32 uur) 27,6 26,3 14,4 14,7 16,8
Studerend 18,4 0,0 7,2 24,0 10,8
Volledige baan (> 32 uur) 34,5 36,8 37,6 40,0 37,4
Werkloos/vrijwilligerswerk 0,0 0,0 4,7 0,0 3,3

Chi2 (18)=58,3;p<0,001, N=583

Er is geen verband gevonden tussen de keuze als meest aantrekkelijke belevingssfeer
en geslacht, inkomen, opvatting over eigen groene woonomgeving en postcode-
gebied.

3.8.2 Verband sociaal economische kenmerken en MINST aantrekkelijke
belevingssfeer

De minst aantrekkelijke belevingssfeer heeft een significant verband met leeftijd,
kinderen, opleiding, arbeid en woonduur.

Leeftijd
In verhouding vinden jongeren en jong volwassenen (grafiek 8) de belevingssfeer
Informatie het minst aantrekkelijk. Inwoners van middelbare leeftijd vinden in
verhouding Natuur het minst aantrekkelijk en ouderen kiezen niet voor Amusement
en Sport.
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Grafiek 8: Verdeling (%) tussen minst aantrekkelijk belevingssfeer en leeftijd, N= 577

Woonduur

Grafiek 9: Verdeling (%) tussen minst aantrekkelijk belevingssfeer en woonduur, N=578

Inwoners die zeer lang in Apeldoorn wonen vinden in verhouding de belevingssfeer
Sport niet erg aantrekkelijk (tabel 9). De meeste inwoners met andere aantal
woonjaren zijn in verhouding minder te spreken over de belevingssfeer Natuur.
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Thuiswonende kinderen

Grafiek 10: Verdeling (%) tussen minst aantrekkelijk belevingssfeer en aanwezigheid thuiswonende
kinderen, N=579

Er is een significant verschil tussen de aanwezigheid van thuiswonende kinderen en
de keuze voor de minst aantrekkelijk sfeer. Inwoners met kinderen zijn in
verhouding minder te spreken over de belevingssfeer Informatie. Dit in tegenstelling
tot inwoners zonder kinderen, die in verhouding de overige belevingssferen minder
aantrekkelijk vinden.

Opleiding
Tabel 19: Verdeling (%) tussen minst aantrekkelijk belevingssfeer en hoogst voltooide opleiding

Belevingssfeer Hoogst voltooide Opleiding
Lagere
school

VBO MAVO/
MBO/
VMBO

HAVO/
VWO

HBO/WO anders

Amusement 3,0 8,1 27,2 17,4 43,8 0,4
Informatie 8,1 13,5 34,5 21,6 22,3 0,0
Natuur 0,0 11,4 31,4 11,4 42,9 2,9
Sport 10,8 15,2 28,5 8,2 36,7 0,6

Totaal 6,3 11,6 29,7 15,6 36,3 0,5
Chi2 (15)=45,0;p<0,001, N=576

Inwoners (tabel 19) met een lagere opleiding vinden in verhouding de sfeer Sport het
minst aantrekkelijk. Inwoners met een MAVO of HAVO diploma kiezen in
verhouding de belevingssfeer Informatie als minst aantrekkelijk. Inwoners met een
hogere opleiding zijn in verhouding niet erg gecharmeerd van de belevingssfeer
Amusement.

Type arbeid
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Tabel 20: Verdeling (%) tussen minst aantrekkelijk belevingssfeer en type arbeid
Type arbeid Belevingssfeer Totaal

Amusement Informatie Natuur Sport
Arbeidsongeschikt 3,0 1,4 2,9 3,1 2,6
Gepensioneerd 18,9 6,8 8,8 18,9 15,2
Huishouden 14,6 9,5 14,7 16,4 13,8
Part-time baan (< 32 uur) 14,6 18,2 26,5 17,6 17,1
Studerend 8,2 23,6 0,0 3,1 10,3
Volledige baan (> 32 uur) 36,5 38,5 47,1 37,7 38,0
Werkloos/vrijwilligerswerk 4,3 2,0 0,0 3,1 3,1

Chi2 (18)=59,9;p<0,001, N= 574

Amusement en Sport zijn in verhouding de minst aantrekkelijke belevingssferen voor
gepensioneerden (tabel 20). Inwoners met een parttime dan wel een volledige baan
zijn relatief gezien minder te spreken over de Natuur belevingssfeer. Studerenden
hebben in verhouding weinig op met de Informatie belevingssfeer.

Tabel 21 geeft aan welke variabelen een duidelijke relatie met elkaar hebben per
deelgebied Zuidbroek, Ugchelse Beek en Weteringse Broek. De relaties zijn allemaal
significant. Duidelijk is te zien dat leeftijd, het hebben van kinderen en de opleiding
het meest een relatie hebben met de mate van aantrekkelijkheid van de toekomstige
belevingssfeer en de aanvullendheid en gebruik van die belevingssfeer.

Opvallend is dat de belevingssfeer Natuur geen significante relaties laat zien in de
verschillende gebieden. Dit komt omdat een zeer grote meerderheid Natuur
aantrekkelijk vindt. De inwoners vinden dat er veel natuur rond Apeldoorn is.
Tevens zullen ze nieuwe natuur ook gaan gebruiken. Ander opvallend resultaat is bij
Amusement en Sport de meeste verschillen tussen persoonskenmerken en
opvattingen over de belevingssferen zitten

Tabel 21: Significante Relaties tussen kenmerken per gebied en belevingssfeer
(Persoons)kenmerk Kenmerk

Mate van Aantrekkelijkheid Aanvullendheid en Gebruik
Leeftijd UA, UI, US, WS ZA, ZS, UA, US, WA, WS
Kinderen ZA ZA, WA
Opleiding US, WA, WS UA, US
Arbeid - -
Geslacht - -
Groene woonwijk WI ZA

Z = Zuidbroek A= Amusement
W = Weteringse Broek I = Informatie
U = Uchelse Beek S = Sport
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3.9 Bijdrage van respondenten aan realisatie belevingssferen

Aan de respondenten is gevraagd of zij een (geldelijke) bijdrage willen leveren aan de
realisatie van de belevingssferen. Eenderde reageert hierop negatief, zij willen niet
investeren. Een bijna net zo grote groep (27,6%), wil wel een bijdrage leveren door
het betalen van entreeheffingen. Slechts weinigen willen een vrijwillige bijdrage
leveren of betalen door belastingverhoging (OZB).

Grafiek 11: Mogelijke bijdrage van respondenten aan realisering belevingssferen
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4 Conclusies en aanbevelingen

• Een ruime meerderheid (66%) van de respondenten wil Natuur als belevingssfeer
terug zien in de Groene Mal.

Belangrijke kenmerken van de belevingssfeer Natuur zijn rust, ruimte en stilte. Dit
betekent dat landschapsarchitecten een groene illusie moeten creëren van het
landschap. Men wil de natuur vooral gebruiken om te onthaasten, wat zoveel
betekent als weinig mensen tegen komen. Het zicht op ‘man-made elementen’ moet
worden vermeden. ‘Man-made’ elementen zijn bebouwing, snelwegen,
elektriciteitsmasten etc. Ook moet geprobeerd worden zoveel mogelijk geluid te
weren van snelwegen en spoorlijnen door de aanleg van groene ‘muren’ langs deze
wegen en lijnen. In ieder geval mag het padenstelsel niet langs deze geluidsbronnen
lopen. Daarnaast kan er ruimte zijn voor de andere belevingssferen.

• De belevingssferen zijn per gebied aanvullend.
De respondenten vinden in zijn algemeenheid de belevingssferen niet aanvullend op
de bestaande situatie in Apeldoorn, maar wel vinden zij ze aanvullend per gebied.
Voor Zuidbroek geldt dat Amusement aanvullend is, voor de Ugchelse beek zijn dit
Amusement en Informatie en voor de Weteringse broek Sport en Informatie. Zo
kunnen landschapsarchitecten bij de inrichting van de Groene Mal toch gebruik
maken van deze vier belevingssferen. Maar vooral ook omdat de meeste
respondenten aangeven deze belevingssferen wel te zullen gebruiken.

• Elke belevingssfeer zal worden gebruikt.
De respondenten geven de voorkeur aan de belevingssfeer Natuur. De
belevingssferen Sport, Informatie en Amusement worden het minst gewaardeerd. Dit
betekent niet dat zij geen gebruik willen maken van de belevingssferen. De
respondenten hebben aangegeven van de belevingssferen gebruik te zullen maken als
deze worden aangeboden.

• Gebruik en waardering belevingssferen vooral afhankelijk van leeftijd,
aanwezigheid van kinderen en opleiding.

Afhankelijk van de leeftijd van de toekomstige gebruikers van de Groene Mal zal de
inrichting meer of minder een bepaalde belevingssfeer moeten hebben. Naarmate de
toekomstige gebruiker ouder is en derhalve geen thuiswonende kinderen meer heeft,
is de voorkeur voor een natuur belevingssfeer groter. Jongere gebruikers hebben in
verhouding meer een voorkeur voor Sport. Jonge volwassenen en gezinnen met
thuiswonende kinderen hebben in verhouding meer een voorkeur voor Amusement
dan hun andere leeftijdsgenoten. Toekomstige gebruikers met een middelbare leeftijd
geven in verhouding meer de voorkeur aan Informatie. inwoners met een lagere
voltooide opleiding relatief meer kiezen voor de belevingssfeer Amusement.
Toekomstige gebruikers met een middelbare opleiding kiezen relatief veel voor Sport
en toekomstige gebruikers met een hoge opleiding (HBO en wetenschappelijk
onderwijs) kiezen relatief meer voor Informatie als aantrekkelijke belevingssfeer.
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• Voor alle belevingssferen geldt dat de twee belangrijkste activiteiten fietsen en
wandelen zijn. Naast deze activiteiten is er onderscheid in activiteiten per
belevingssfeer.

Bij de inrichting van de gebieden moet met deze gebruikswensen (activiteiten)
rekening worden gehouden. Voor de belevingssfeer Amusement zijn ‘op terras
zitten’, ‘zonnen/zitten’, ‘evenementen bezoeken’ en ‘spelen met kinderen’ de
belangrijkste activiteiten. Voor de belevingssfeer Natuur zijn ‘struinen in de natuur’,
‘ommetje maken’, ‘op terras zitten’, ‘zonnen en zitten’ en ‘picknicken’ de
belangrijkste activiteiten. Voor de belevingssfeer Informatie zijn dit: ‘ommetje
maken’, ‘deelname aan excursie’ en ‘bezoek kinderboerderij’. De belevingssfeer Sport
heeft als belangrijkste activiteiten ‘skaten’, ‘spelen met kinderen’ en ‘sport en spel’.

• De belevingssferen Informatie en Sport zijn het minst aantrekkelijk.
Dit resultaat voor de belevingssfeer Informatie is opvallend aangezien de trend in de
recreatiesector juist wijst op een toename van de belangstelling van recreanten voor
cultuur. Ook in de gesprekken met vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsraden
tijdens de workshop kwam dit aspect naar voren. Veelvuldig werden
cultuurhistorische elementen als reden genoemd voor de beschrijving van de unieke
plekken. Derhalve wordt aanbevolen om de belevingssfeer Informatie niet al te laag
te laten wegen bij de inrichting van nieuwe gebieden.

• Belevingssfeer Amusement is vooral populair onder jongeren en lager
opgeleiden.

Een nieuwe wijk, zoals Zuidbroek, trekt altijd jonge gezinnen aan. Indien dit
daadwerkelijk het geval is, zal in de nieuwe wijk voor deze groep
amusementelementen moeten worden aangelegd.

• De huidige situatie in Zuidbroek en Weteringse Broek wordt reeds aantrekkelijk
gevonden

De huidige situatie in deze gebieden kan alleen aantrekkelijker worden met elementen
van de belevingssfeer Natuur.

• De huidige situatie van de Ugchelse Beek wordt niet aantrekkelijk gevonden.
Elke belevingssfeer die hier wordt ingericht zal de aantrekkelijkheid doen toenemen

• 80 % van de respondenten beoordeelt zijn woonwijk als groen.
In de wijken Centrum, Oost en Zuid moet nog kritisch naar de hoeveelheid groen
gekeken worden, aangezien mensen die daar wonen relatief vaak aangeven niet in een
groene wijk te wonen.

• De meeste recreanten willen niet langer dan 15 minuten in een stedelijke sfeer
fietsen.

Bij de inrichting van de groene Mal moet met dit uitgangspunt rekening worden
gehouden. Nagegaan zal moet worden of iedereen vanuit elke buurt binnen 15
minuten op een Groene Mal-vertakking fietst.
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• Er bestaat een tevredenheid over de huidige over- en doorgangen A1 en A50.
43, 3% van de respondenten vindt de overgangen precies goed.

• De belevingssferen voor de Groene Mal mogen niet worden gefinancierd door
middel van verhoging van de OZB.

De financiering van de belevingssferen zal uit bestaande middelen moeten komen.
Wel kan voor sommige voorzieningen entreeheffing of parkeergelden worden
gevraagd.
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Bijlage 1 Vragenlijst

Sheet 1
(Logo gemeente Apeldoorn)
(Logo Alterra)
Wat is uw groene wens?
Laat hier uw stem horen!

Sheet 2
Op deze en de volgende pagina vindt u eerst enige informatie over het onderzoek.
Lees deze informatie rustig door. Daarna hoeft u pas te besluiten of u mee gaat doen
aan het onderzoek.

Wie voert dit onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alterra, Research Instituut voor de Groene
Ruimte in Wageningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Apeldoorn.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
Apeldoorn profileert zich als groene stad. Om in de toekomst een mooie groene stad
te kunnen blijven wil de gemeente voor haar bewoners meer groen maken om in te
leven, werken en recreëren. Die groene wens is uitgewerkt in het plan de Groene
Mal. De Groene Mal is de basis voor nieuwe groenplannen in Apeldoorn

Doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over uw wens – u als
bewoner van Apeldoorn - over de verdere invulling van de Groene Mal.

Sheet 3
Wat moet ik doen?
U krijgt zo meteen vier mogelijke toekomstsituaties van groengebieden gepresen-
teerd. U wordt gevraagd om deze (denkbeeldige) uitwerkingen te beoordelen.

Hoe lang gaat dit duren?
Ongeveer 15 minuten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De resultaten van dit onderzoek zullen door de gemeente Apeldoorn worden
gebruikt voor de invulling van de Groene Mal.
Uw persoonlijke gegevens worden vernietigd na afronding van dit onderzoek.
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Sheet 4
Beslis nu: doet u mee of niet?
0 ja, ik doe mee!
0 nee, ik zie er toch maar van af.

Sheet 4a
Jammer dat u niet mee doet…..misschien tot een volgende keer?

Sheet 4b
Leuk dat u mee doet!
Voordat we u de toekomstsituaties laten zien willen we eerst graag enige
persoonsgegevens van u weten en stellen we 2 algemene vragen.

Sheet 5
1 Wat is uw leeftijd?

…  jaar

2 Bent u?
0 man
0 vrouw

3 Zijn er thuiswonende kinderen in uw huishouden?
0 ja
0 nee (door naar vraag 5)

4 Wat is de leeftijd van het jongste kind?
… jaar

Sheet 6
5 Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

0 HBO/Universiteit (HTS, HEAO)
0 HAVO/VWO (Gymnasium, HBS, MMS)
0 MAVO/MBO (MULO, MTS, MEAO)
0 VBO (LBO, LTS, LHNO, LEAO, huishoudschool)
0 Lagere school
0 Anders, namelijk….

6 Welke van de onderstaande uitspraken is het meest op u van toepassing? (Slechts
één antwoord mogelijk)

0 ik doe voornamelijk het huishouden
0 ik ben scholier/student
0 ik ben werkloos/ ik doe vrijwilligerswerk
0 ik heb een volledig betaalde baan (32 of meer uren per week)



Alterra-rapport 891 51

0 ik heb een parttime betaalde baan (minder dan 32 uur per week)
0 ik ben gepensioneerd
0 ik ben arbeidsongeschikt

Sheet 7
7 Wat is het totale netto maandinkomen van alle leden in uw huishouden?

0 minder € 500,-
0 tussen € 500,- en  € 1000,-
0 tussen € 1000,- en  € 1500,-
0 tussen € 1500,- en  € 2000,-
0 tussen € 2000,- en  € 2500,-
0 meer dan € 2500,-
0 geen antwoord

8. Wat is uw postcode?
…….

9 Hoe lang woont u al in Apeldoorn?
…..jaar

10 Ervaart u uw woonwijk als groen?
0 ja
0 nee

Sheet 8
11 Stel: U vertrekt vanuit uw woning om een recreatieve fietstocht te maken in de
omgeving van Apeldoorn van circa 2 uur. Hoeveel minuten wilt u maximaal door
bebouwd gebied fietsen? (Dus niet wat u al doet, maar wat u wenst!)

0 Ik wil maximaal …..minuten (heen en terug) door bebouwd gebied fietsen
0 Het maakt mij niet uit hoelang ik door bebouwd gebied fiets
0 Ik maak nooit recreatieve fietstochten

12. Om vanuit de stad in het landelijk gebied te kunnen fietsen moeten de A1 en de
A50 worden overgestoken. Wat vindt u van de huidige onder- en bovendoorgangen?

0 precies goed, zo kom je heel gemakkelijk in een ander gebied
0 er zouden er meer bij moeten komen; ik moet nu altijd omfietsen
0 niet mooi, de onder- en bovendoorgangen moeten aantrekkelijker voor

recreanten      gemaakt worden
0 ik maak nooit gebruik van de onder- of bovendoorgangen
0 geen mening
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Sheet 9
WELKOM IN DE OMGEVING VAN APELDOORN.

Het toekomstige groengebied in de wijk  Zuidbroek, de Ugchelse beek en het gebied
Weteringse Broek (laten opflikkeren) kunnen op verschillende manieren worden
ingericht. (overzicht Apeldoorn plaatsen)

Sheet 10
In het onderzoek presenteren wij vier verschillende mogelijke toekomstsituaties,
namelijk:
a) Toekomstsituatie AMUSEMENT
b) Toekomstsituatie NATUUR
c) Toekomstsituatie INTERESSE
d) Toekomstsituatie SPORT

Dit wil NIET zeggen dat deze gebieden daadwerkelijk op deze wijze worden
ingericht, maar de gemeente Apeldoorn wil graag weten welk toekomstsituatie u
aanspreekt als bewoner van Apeldoorn.

U krijgt nu toekomstbeelden  te zien van:
Het groengebied Zuidbroek (laten oplichten)

Mocht u ook nieuwsgierig zijn naar de toekomstsituaties van de andere twee
gebieden dan kunt u dit aan het eind van deze vragenlijst aangeven.

Sheet 11
HET GROENGEBIED ZUIDBROEK
De wig laten zien op de kaart met de punten waar de foto’s zijn genomen.

Sheet 12/13/14
DE HUIDIGE SITUATIE
Huidige situatie met 3 foto’s (De foto’s verschijnen vanuit de kaart links op het beeld
en blijven daar staan)

De vraag verschijnt vanzelf in het beeld.

Sheet 15
Hoe beoordeelt u deze huidige situatie? (foto’s staan naast elkaar in beeld)

13. Onaantrekkelijk  0     0     0     0     0     0     0    aantrekkelijk
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Sheet 16
DE 1E  MOGELIJKE TOEKOMSTSITUATIE

AMUSEMENT
De toekomstsituatie Amusement is vooral gericht op gezelligheid. Gezellig met
familie of vrienden op stap en lekker in de zon op een terrasje zitten of luieren. De
recreatieactiviteiten worden veelal voor u georganiseerd en zijn leuk om te doen. Pret
hebben met elkaar is het belangrijkste. U kunt met uw auto overal makkelijk komen.

Sheet 17/18/19
Vanuit de overzichtsfoto (zoals gebruikt bij de huidige situatie) verschijnen 3 foto’s, 3
simulaties (huidige situatie verandert en blijft even staan, ongeveer 5 tellen)

Tekst van Amusement blijft rechts in beeld.

Sheet 20 (foto’s staan naast elkaar in beeld)
14 Hoe beoordeelt u deze mogelijke toekomstbeelden?
Onaantrekkelijk  0     0     0     0     0     0     0    aantrekkelijk

15 Welke activiteiten zou u in dit nieuwe landschap ondernemen?
(meer antwoorden mogelijk)
0 geen 0 ommetje maken 0 op terras zitten
0 spelen met kinderen 0 fietsen 0 flaneren
0 mensen ontmoeten 0 zonnen/ luieren 0 markten bezoeken
0 hond uitlaten 0 sport/spel 0 evenementen

   bezoeken
0 vissen 0 barbecuen 0 vliegeren
0 paardrijden 0 roeien/ kanoen 0 anders, namelijk…..
0 wandelen 0 picknicken

Sheet 21  (3 toekomstsituaties naast elkaar.)
16 Als u deze nieuwe toekomstsituatie vergelijkt met de huidige situatie rond
Apeldoorn, met welke van onderstaande stellingen bent u het dan eens?
0 Deze nieuwe situatie bestaat al, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat al en ik zal er geen gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet en ik zal er geen gebruik van maken

17 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het minst aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Foto nummer: ……

18 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het meest aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Foto nummer: ……
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Sheet 22
DE 2E MOGELIJKE TOEKOMSTSITUATIE

NATUUR
Deze toekomstsituatie is vooral gericht om u een groene omgeving aan te bieden.
Het is heerlijk om de batterij weer op te laden door in de natuur te zijn. Lekker
genieten van al het groen om u heen. Zo gauw u uw huis verlaten heeft, is de stress
van thuis verdwenen; lekker uitwaaien en verstand op nul.

Sheet 23/24/25
Vanuit de overzichtsfoto (zoals gebruikt bij de huidige situatie) verschijnen 3 foto’s, 3
simulaties (huidige situatie verandert en blijft even staan, ongeveer 5 tellen)

Tekst van Natuur blijft rechts in beeld.

Sheet 26 (foto’s staan naast elkaar in beeld)
19 Hoe beoordeelt u deze mogelijke toekomstsituaties?
Onaantrekkelijk  0     0     0     0     0     0     0    aantrekkelijk

20 Welke activiteiten zou u in deze nieuwe toekomstsituatie ondernemen?
(meer antwoorden mogelijk)
0 geen 0 ommetje maken 0 op terras zitten
0 spelen met kinderen 0 fietsen 0 struinen in de natuur
0 mensen ontmoeten 0 zonnen/luieren 0 anders, namelijk……
0 hond uitlaten 0 sport/spel
0 vissen 0 barbecuen
0 paardrijden 0 roeien/ kanoen
0 wandelen 0 picknicken

Sheet 27
(3 toekomstsituaties naast elkaar.)

21 Als u deze nieuwe toekomstsituatie vergelijkt met de huidige situatie rond
Apeldoorn, met welke van onderstaande stellingen bent u het dan eens?
0 Deze nieuwe situatie bestaat al, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat al en ik zal er geen gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet en ik zal er geen gebruik van maken

22 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het minst aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Fotonummer: ……
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23 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het meest aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Fotonummer: ……

Sheet 28
DE 3E MOGELIJKE TOEKOMSTSITUATIE
INTERESSE
Deze toekomstsituatie is vooral gericht om u een variatie aan interessante dingen te
laten zien. Bijvoorbeeld: onderweg staan veel informatieborden die verhalen over het
gebied of u gaat met een gids mee. U bent er even lekker uit en u steekt er ook nog
wat van op.

Sheet 29/30/31
Vanuit de overzichtsfoto (zoals gebruikt bij de huidige situatie) verschijnen 3 foto’s, 3
simulaties (huidige situatie verandert en blijft even staan, ongeveer 5 tellen)

Tekst van Interesse blijft rechts in beeld.

Sheet 32 (foto’s staan naast elkaar in beeld)
24 Hoe beoordeelt u deze mogelijke toekomstsituaties?
Onaantrekkelijk  0     0     0     0     0     0     0    aantrekkelijk

25 Welke activiteiten zou u in deze nieuwe toekomstsituatie ondernemen?
(meer antwoorden mogelijk)
0 geen 0 ommetje maken 0 op terras zitten
0 spelen met kinderen 0 fietsen 0 bezoek

kinderboerderij
0 mensen ontmoeten 0 zonnen/ luieren 0 deelname excursie
0 hond uitlaten 0 sport/spel 0 natuurstudie
0 vissen 0 barbecuen 0 landschap

   onderhouden
0 paardrijden 0 roeien/ kanoen 0 streekproducten

   kopen
0 wandelen 0 picknicken 0 braderie bezoeken
0 kamperen bij de boer 0 meehelpen op de boerderij 0 anders, namelijk….

Sheet 33
(3 toekomstsituaties naast elkaar.)
26 Als u deze nieuwe toekomstsituatie vergelijkt met de huidige situatie rond
Apeldoorn, met welke van onderstaande stellingen bent u het dan eens?
0 Deze nieuwe situatie bestaat al, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat al en ik zal er geen gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet, maar ik zal er wel gebruik van maken
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0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet en ik zal er geen gebruik van maken

27 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het minst aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Fotonummer: ……

28 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het meest aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Foto nummer: ……

Sheet 34
DE 4E MOGELIJKE TOEKOMSTSITUATIE

SPORT
Deze toekomstsituatie is vooral gericht om u te verleiden tot een fysieke inspanning.
U houdt er van om actief bezig te zijn en forse lichamelijke inspanningen aan te gaan.
Het gebied zit vol met sportieve uitdagingen en verrassingen. Hiermee kunt u steeds
uw eigen grenzen verleggen.

Sheet 35/36/37
Vanuit de overzichtsfoto (zoals gebruikt bij de huidige situatie) verschijnen 3 foto’s, 3
simulaties (huidige situatie verandert en blijft even staan, ongeveer 5 tellen)

Tekst van sport blijft rechts in beeld.

Sheet 38 (foto’s staan naast elkaar in beeld)
29 Hoe beoordeelt u deze mogelijke toekomstsituaties?
Onaantrekkelijk  0     0     0     0     0     0     0    aantrekkelijk

30 Welke activiteiten zou u in deze nieuwe toekomstsituatie ondernemen?
(meer antwoorden mogelijk)
0 geen 0 ommetje maken 0 op terras zitten
0 spelen met kinderen 0 fietsen 0 skaten
0 mensen ontmoeten 0 zonnen/luieren 0 wielrennen
0 hond uitlaten 0 sport/spel 0 klimmen
0 vissen 0 barbecuen 0 parasailing
0 paardrijden 0 roeien/ kanoen 0 anders, namelijk…
0 wandelen 0 picknicken



Alterra-rapport 891 57

Sheet 39
(3 toekomstsituaties naast elkaar.)

31 Als u deze nieuwe toekomstsituatie vergelijkt met de huidige situatie rond
Apeldoorn, met welke van onderstaande stellingen bent u het dan eens?
0 Deze nieuwe situatie bestaat al, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat al en ik zal er geen gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet, maar ik zal er wel gebruik van maken
0 Deze nieuwe situatie bestaat nog niet en ik zal er geen gebruik van maken

32 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het minst aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Fotonummer: ……

33 Welke van de 3 toekomstsituaties vindt u het meest aantrekkelijk? (1 kiezen)
0 Geen enkele
0 Foto nummer: ……

Sheet 40
34 Welke van de vier toekomstsituaties vindt u als bewoner van Apeldoorn het
minst aantrekkelijk? (slechts één antwoord mogelijk!)

Alle 4 toekomstsituaties worden hier getoond. (klik op 1 van de vier)

35 Waarom? (deze vraag kort beantwoorden: 1 reden geven)
………………….

Sheet 41
36 Welke van de vier toekomstsituaties vindt u als bewoner van Apeldoorn het
meest aantrekkelijk? (slechts één antwoord mogelijk!)

Alle 4 toekomstsituaties worden hier getoond. (klik op 1 van de vier)

37 Waarom? (deze vraag kort beantwoorden: 1 reden geven)
………………….

Sheet 42
38 Op welke manier zou u willen investeren in de realisering van de mogelijke
nieuwe toekomstsituaties?

Door middel van:
0 entreeheffing/parkeergelden bij bepaalde gebieden/activiteiten
0 vrijwillige bijdrage
0 verhoging OZB
0 ik wil zelf niet investeren
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0 weet niet
0 anders namelijk,…..

Sheet 43
Einde
Hartelijk dank voor uw medewerking!!!

Bent u benieuwd naar de toekomstsituaties van een ander gebied en zou u de
vragenlijst voor dit gebied ook willen beantwoorden (u krijgt dan andere foto’s bij de
toekomstsituaties te zien) of wilt u stoppen?

0 naar ander gebied
0 stoppen
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Bijlage 2 Beoordeling belevingssferen per gebied

Ugchelse beek

Tabel 22: Beoordeling huidige situatie Ugchelse beek
N %

1 47 21,2
2 57 25,7
3 42 18,9
4 28 12,6
5 23 10,4
6 22 10,0
7 3 1,4
Totaal 222 100
Gemiddelde beoordeling huidige situatie Ugchelse Beek is 3,0
 

Tabel 23: Beoordeling minst aantrekkelijk sfeerbeeld Ugchelse beek
N %

Amusement 74 37,8
Sport 54 27,6
Cultuur 44 22,4
Geen voorkeur 14 7,1
Groen 10 5,1
Totaal 196 100

Tabel 24: Beoordeling meest aantrekkelijk sfeerbeeld Ugchelse beek
N %

Groen 129 66,2
Amusement 27 13,8
Sport 23 11,8
Cultuur 9 4,6
Geen voorkeur 7 3,6
Totaal 195 100
 

Weteringse broek

Tabel 25: Beoordeling huidige situatie Weteringse broek
N %

1 5 2,3
2 12 5,6
3 12 5,6
4 30 14,1
5 28 13,1
6 70 32,9
7 56 26,3
Totaal 213 100
Gemiddelde beoordeling huidige situatie Weteringse Broek is 5,3
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Tabel 26: Beoordeling minst aantrekkelijk sfeerbeeld Weteringse broek
N %

Amusement 78 40,0
Sport 54 27,7
Cultuur 43 22,1
Groen 13 6,7
Geen voorkeur 7 3,6
Totaal 195 100

Tabel 27: Beoordeling meest aantrekkelijk sfeerbeeld Weteringse broek
N %

Groen 133 70,0
Amusement 28 14,7
Sport 20 10,5
Geen voorkeur 6 3,2
Cultuur 3 1,6
Totaal 190 100
 

Zuidbroek

Tabel 28: Beoordeling huidige situatie Zuidbroek
N %

1 5 2,0
2 23 9,2
3 33 13,2
4 53 21,2
5 46 18,4
6 56 22,4
7 34 13,6
Totaal 250 100
Gemiddelde beoordeling huidige situatie Zuidbroek is 4,7
 

Tabel 29: Beoordeling minst aantrekkelijk sfeerbeeld Zuidbroek
N %

Amusement 82 37,4
Cultuur 61 27,9
Sport 50 22,8
Geen voorkeur 15 6,8
Groen 11 5,0
Totaal 219 100

Tabel 30: Beoordeling meest aantrekkelijk sfeerbeeld Zuidbroek
N %

Groen 140 63,3
Amusement 33 14,9
Sport 30 13,6
Geen voorkeur 11 5,0
Cultuur 7 3,2
Totaal 221 100
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Bijlage 3 Redenen waarom men de belevingssferen het MEEST
aantrekkelijk vindt

Tabel 31: Redenen waarom respondenten het thema Natuur het meest aantrekkelijk vinden
Nr. Reden N
1 Natuur geeft rust / ruimte / ontspanning 97
2 De natuur moet behouden blijven zoals het is (zo min mogelijk veranderingen) 61
3 Ik ben een natuurliefhebber 43
4 Thema Natuur past het best bij Apeldoorn (kracht van omgeving wordt versterkt) 34
5 Recreatief aantrekkelijk 31
6 Natuur is gewoon mooi / aantrekkelijk 19
7 Voldoet het meest aan de levensbehoefte van de inwoners, daar kun je niet genoeg van hebben 19
8 Natuur is belangrijk 12
9 Er is te weinig natuur (aan de oostkant) 12
10 Hoe dichter de natuur bij de stad, hoe aantrekkelijker 11
11 Er verdwijnt al zoveel natuur 7
12 Overig 26
13 Niet ingevuld 54

Totaal 402

Tabel 32: Redenen waarom respondenten het thema Sport het meest aantrekkelijk vinden.
Nr, Reden N
1 Ik hou van sport en (buiten) actief bezig zijn 14
2 Dit ontbreekt in Apeldoorn 13
3 De combinatie van sport en natuur is aantrekkelijk 9
4 Sporten is gezond (fysiek en sociaal) 6
5 Het is leuk voor het gezin 5
5 Leuk voor jongeren 3
6 Het is een leuk idee 3
8 Inspanning is ontspanning 2
9 Overig 9
10 Niet ingevuld 9

Totaal 74

Tabel 33: Redenen waarom respondenten het thema Amusement het meest aantrekkelijk vinden
Nr. Reden N
1 Gezelligheid/ontspanning 18
2 Aantrekkelijk voor de familie/vrienden/jong en oud 13
3 Dit bestaat nog niet in Apeldoorn (is aanvullend) 13
4 Combinatie recreatie en natuur is aantrekkelijk 7
5 Leuk voor de kinderen 6
6 Dan valt er wat te beleven 6
7 Het is gewoon mooi 3
8 Mensen ontmoeten 2
9 Overig 13
10 Niet ingevuld 9

Totaal 88
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Tabel 34: Redenen waarom respondenten het thema Informatie het meest aantrekkelijk vinden
Nr. Reden N
1 Combinatie Informatie en natuur is erg aantrekkelijk 6
2 Hiermee creëer je bewustwording en betrokkenheid 5
3 Leerzaam 2
4 Overig 4
5 Niet ingevuld 2

Totaal 19

Tabel 35: Redenen waarom respondenten geen voorkeur aangaven bij het meest aantrekkelijke sfeerbeeld
Nr. Reden N
1 Niets veranderen, zo laten als het is (de natuur wordt al genoeg aangetast) 8
2 Een mix van alle thema's gebruiken is beter 5
3 Overig 4
4 Niet ingevuld 6

Totaal 23
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Bijlage 4  Redenen waarom men de toekomstbeelden het MINST
aantrekkelijk vindt

Tabel 36: Redenen waarom respondenten het thema Amusement het minst aantrekkelijk vinden.
Nr. Reden N
1 Te druk (te toeristisch, massaal, rommel, lawaai, verkeer) 63
2 Dit past niet in de omgeving (te gekunsteld) 42
3 Is al voldoende aanwezig in Apeldoorn 39
4 Hier heb ik geen behoefte aan (te passief, ik vermaak mezelf wel) 27
5 Te grote inbreuk op de bestaande situatie, aantasting van de natuur 20
6 Amusement zoek ik elders (amusement hoort in centrum) 17
7 De natuur moet instant gehouden worden 8
8 Overig 11
9 Niet ingevuld 7

Totaal 234

Tabel 37: Redenen waarom respondenten het thema Natuur het minst aantrekkelijk vinden.
Nr. Reden N
1 Natuur Is al voldoende aanwezig in Apeldoorn 7
2 Ik ben geen natuurmens 3
3 Weinig te doen 3

Totaal 13

Opmerking:
In eerste instantie waren er 34 redenen aangeven, 21 redenen bleken toch positief over het thema
natuur te zijn. Hierdoor bleven slechts 13 opmerkingen over waar men natuur het minst waardeerde.

Tabel 38: Redenen waarom respondenten het thema Informatie het minst aantrekkelijk vinden.
Nr. Reden N
1 Hier heb ik geen behoefte aan, hier ben ik niet in geïnteresseerd 56
2 Informatie haal ik elders en dus niet in de natuur 30
3 Hier is al voldoende van 7
4 Saai, weinig activiteiten 6
5 Landschap wordt door de borden vervuild 5
6 Laat de mensen zelf eens wat uitzoeken 5
7 Informatie is geen aanvulling op de huidige situatie 3
8 Onduidelijk wat informatie precies inhoudt 2
9 Geld verspilling 2
10 Overig 11
11 Niet ingevuld 22

Totaal 149
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Tabel 39: Redenen waarom respondenten het thema Sport het minst aantrekkelijk vinden.
Nr. Reden N
1 Ik ben geen sportfanaat, hier heb ik geen behoefte aan 48
2 Hier hebben we al genoeg van in Apeldoorn 34
3 Je moet geen stukken natuur speciaal voor sport inrichten 31
4 Hiervoor ben ik te oud (cq ziek) 18
5 Sport zorgt voor onrust in het gebied 7
6 Het is lelijk 4
7 Overig 13
8 Niet ingevuld 3

Totaal 158

Tabel 40: Redenen waarom respondenten geen voorkeur aangaven bij het minst aantrekkelijk sfeerbeeld

Nr. Reden N
1 Het is allemaal aantrekkelijk, maak een goede mix van alle thema's 18
2 De natuur wordt te veel aangetast, gewoon zo laten 4
3 Kan geen keuze maken 2
4 Overig 8
5 Niet ingevuld 3

Totaal 35
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Bijlage 5 Leeftijdsopbouw stedelijk gebied Apeldoorn naar wijk
en postcodes (per 1-1-2002) ten behoeve van berekening
wegingsfactoren

Tabel 41: Leeftijdsopbouw stedelijk gebied Apeldoorn naar wijk en postcodes

15-19 20-39 40-64 65-79 totaal
Centrum/West 1252 6824 8664 4013 20753
Postcodes
7311,7312,7313,
7314

Noord 692 2786 4253 1925 9656
Postcodes
7315,7316,7317

Oost 732 5051 4499 927 11209
Postcodes
7321,7325

Noord-Oost 1108 5204 6284 2494 15090
Postcodes
7322,7323

Zuid-Oost  2345 8150 10478 1835 22808
Postcodes
7326,7327,7328,
7329

Zuid 880 5801 5761 2421 14863
Postcodes
7331,7333

Zuid-West 1025 3694 5419 1640 11778
Postcodes
7334,7335,7336

-------- +
Totale populatie 106157
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De bevolkingsopbouw van Apeldoorn naar leeftijd is als volgt

Tabel 42: Gemiddelde leeftijd van inwoners van de gemeente Apeldoorn
Leeftijd in klasse %
15- 19 jaar 7,6
20 – 39 jaar 35,3
40 – 64 jaar 42,7
≥ 65 14,4
Totaal 100

De leeftijdsopbouw van de enquête is:

Tabel 43: Gemiddelde leeftijd van respondenten van de enquête
Leeftijd in klasse N %
0 – 14 jaar 7 1,1
15- 19 jaar 39 5,9
20 – 39 jaar 210 31,6
40 – 64 jaar 336 50,6
≥ 65 72 10,8
Totaal 664 100

Het blijkt dat in de enquête er in verhouding minder 15-19 jarigen, 20-39 jarigen en
respondenten 65 jaar of ouder zijn dan in de bevolking van Apeldoorn. Daarentegen
is de leeftijdklasse 40-64 jaar in de enquête oververtegenwoordigd in vergelijking met
de bevolkingsopbouw in Apeldoorn. De volgende wegingsfactoren zijn daarom in de
hele analyse toegepast:

Tabel 44: Wegingsfactoren
Leeftijd in klasse Berekening Wegingsfactor
0 – 14 jaar - -
15- 19 jaar 7,6/5,9 1,27
20 – 39 jaar 35,3/31,6 1,10
40 – 64 jaar 42,7/50,6 0,83
≥ 65 14,4/10,8 1,31

Bij de analyse zijn de respondenten jonger dan 15 jaar niet meegenomen. De
respondenten met een leeftijd tussen 15 en 19 jaar zijn met een factor 1,27 herwogen.
Respondenten tussen 20 en 39 jaar zijn herwogen met een factor 1,10. Respondenten
tussen 40 en 64 hebben een wegingsfactor 0,83 gekregen en respondenten van 65
jaar of ouder zijn herwogen met een factor 1,31.
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Bijlage 6 Activiteiten die men wil ondernemen per belevingssfeer

Activiteiten die men wil ondernemen in de belevingssfeer Amusement

Activiteit Zuidbroek
N % (N=241)

Fietsen 113 46,9
Wandelen 92 38,2
Op Terras zitten 85 35,3
Markten bezoeken 76 31,5
Evenementen bezoeken 68 28,2
Spelen met kinderen 67 27,8
Ommetje maken 55 22,8
Zonnen/zitten 53 22,0
Sport en spel 48 20,3
Mensen ontmoeten 48 19,9
Picknicken 40 16,7
Kanoën/Roeien 34 14,1
Flaneren 30 12,4
Hond uitlaten 27 11,2
Vliegeren 20 8,3
Barbecuen 19 7,9
Paardrijden 15 6,3
Vissen   9 3,8
Geen 58 24,1

Activiteit Ugchelse beek
N % (N=214)

Op Terras zitten 101 47,0
Fietsen 91 42,5
Wandelen 74 34,4
Zonnen/zitten 55 25,6
Ommetje maken 44 20,5
Spelen met kinderen 39 18,2
Evenementen bezoeken 38 17,7
Sport en spel 35 16,3
Markten bezoeken 33 15,3
Mensen ontmoeten 29 13,6
Picknicken 28 13,0
Kanoën/Roeien 27 12,6
Hond uitlaten 19 8,9
Vissen 18 8,4
Barbecuen 15 7,0
Flaneren 15 7,0
Vliegeren 11 5,1
Paardrijden 5 2,3
Geen 53 24,8

Activiteit Weteringse broek
N % (N=207)

Fietsen 87 42,0
Op Terras zitten 79 38,2
Wandelen 73 35,3
Zonnen/zitten 52 25,1
Evenementen bezoeken 44 21,3
Kanoën/Roeien 42 20,3
Spelen met kinderen 35 16,9
Mensen ontmoeten 33 15,9
Picknicken 30 14,5
Ommetje maken 29 14,4
Markten bezoeken 27 13,0
Sport en spel 26 12,6
Hond uitlaten 19 9,2
Vliegeren 15 7,2
Vissen 13 6,3
Flaneren 12 5,8
Paardrijden 12 5,8
Barbecuen 11 5,3
Geen 63 30,4
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Activiteiten die men wil ondernemen in de belevingssfeer Natuur

Activiteit Zuidbroek
N %  (N=229)

Fietsen 159 69,4
Wandelen 145 63,6
Struinen in natuur 95 41,5
Ommetje maken 73 31,9
Zonnen/zitten 52 22,8
Op Terras zitten 50 21,9
Spelen met kinderen 50 21,9
Picknicken 48 21,1
Kanoën/Roeien 30 13,2
Hond uitlaten 29 12,7
Sport en spel 28 12,3
Mensen ontmoeten 27 11,8
Paardrijden 23 10,1
Barbecuen 15 6,6
Vissen 13 5,7
Geen 23 10,1

Activiteit Weteringse broek
N % (N=202)

Wandelen 147 72,8
Fietsen 143 70,8
Struinen in natuur 90 44,6
Kanoën/Roeien 51 25,2
Ommetje maken 44 21,8
Op Terras zitten 41 20,3
Zonnen/zitten 37 18,3
Spelen met kinderen 37 18,3
Picknicken 36 17,8
Hond uitlaten 34 16,8
Mensen ontmoeten 19 9,4
Vissen 19 9,4
Sport en spel 15 7,4
Paardrijden 13 6,4
Barbecuen 7 3,5
Geen 14 6,9

Activiteit Ugchelse beek
N % (N=200)

Fietsen 145 72,1
Wandelen 127 63,2
Struinen in natuur 72 35,8
Ommetje maken 53 26,4
Op Terras zitten 40 19,9
Picknicken 34 16,9
Zonnen/zitten 33 16,4
Spelen met kinderen 32 15,9
Hond uitlaten 29 14,4
Mensen ontmoeten 16 8,0
Sport en spel 15 7,5
Kanoën/Roeien 14 7,0
Vissen 13 6,5
Barbecuen 7 3,5
Paardrijden 5 2,5
Geen 14 7,0
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Activiteiten die men wil ondernemen in de belevingssfeer Informatie

Activiteit Weteringse broek
N % (N=200)

Fietsen 94 46,8
Wandelen 72 36,0
Deelname excursie 53 26,4
Kinderboerderij 40 20,0
Ommetje maken 38 19,0
Op Terras zitten 35 17,5
Landschapsonderhoud 33 16,4
Spelen met kinderen 29 14,4
Streekproducten kopen 28 14,0
Zonnen/zitten 28 13,9
Kanoën/Roeien 23 11,5
Picknicken 23 11,5
Kamperen bij de boer 21 10,4
Hond uitlaten 19 9,5
Natuurstudie 17 8,5
Mensen ontmoeten 16 8,0
Meehelpen op boerderij 12 6,0
Vissen 12 6,0
Sport en spel 11 5,5
Barbecuen 7 3,5
Paardrijden 4 2,0
Geen 53 26,5

Activiteit Zuidbroek
N % (N=224)

Fietsen 118 52,9
Wandelen 93 41,5
Ommetje maken 58 25,9
Kinderboerderij 49 22,0
Spelen met kinderen 44 19,6
Deelname excursie 44 19,6
Braderie bezoeken 42 18,8
Op Terras zitten 40 17,9
Zonnen/zitten 36 16,1
Mensen ontmoeten 28 12,6
Picknicken 28 12,6
Natuurstudie 28 12,6
Streekproducten kopen 28 12,5
Sport en spel 25 11,2
Kanoën/Roeien 23 10,3
Hond uitlaten 20 9,0
Meehelpen op boerderij 17 7,6
Landschapsonderhoud 16 7,2
Barbecuen 14 6,3
Kamperen bij de boer 13 5,8
Paardrijden 11 4,9
Vissen   8 3,6
Geen 55 24,7

Activiteit Ugchelse beek
N % (N=197)

Fietsen 112 56,9
Wandelen 86 43,7
Ommetje maken 49 24,7
Deelname excursie 42 21,3
Op Terras zitten 40 20,2
Kinderboerderij 38 19,3
Spelen met kinderen 30 15,2
Natuurstudie 30 15,2
Braderie bezoeken 28 14,1
Zonnen/zitten 28 14,1
Streekproducten kopen 20 10,1
Picknicken 20 10,1
Hond uitlaten 20 10,1
Kamperen bij de boer 18 9,1
Sport en spel 17 8,6
Mensen ontmoeten 16 8,1
Landschapsonderhoud 16 8,1
Kanoën/Roeien 14 7,1
Vissen 13 6,6
Meehelpen op boerderij 9 4,5
Paardrijden 4 2,0
Barbecuen 4 2,0
Geen 33 16,8
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Activiteiten die men wil ondernemen in de belevingssfeer Sport

Activiteit Weteringse broek
N % (N=196)

Fietsen 67 34,2
Wandelen 55 28,1
Spelen met kinderen 35 16,9
Klimmen 33 16,8
Sport en spel 32 16,2
Skaten 31 15,8
Op Terras zitten 26 13,3
Kanoën/Roeien 24 12,2
Mensen ontmoeten 20 10,2
Zonnen/zitten 17 8,6
Parasailing 15 7,7
Ommetje maken 15 7,6
Picknicken 13 6,6
Wielrennen 12 6,1
Hond uitlaten 10 5,1
Paardrijden 11 5,6
Vissen 9 4,6
Barbecuen 5 2,6
Geen 86 43,9

Activiteit Zuidbroek
N % (N=223)

Fietsen 109 48,9
Wandelen 89 39,9
Sport en spel 52 23,2
Spelen met kinderen 50 22,3
Skaten 48 21,4
Ommetje maken 46 20,6
Op Terras zitten 40 17,9
Mensen ontmoeten 34 15,2
Zonnen/zitten 31 13,9
Kanoën/Roeien 30 13,5
Hond uitlaten 24 10,8
Wielrennen 21 9,4
Picknicken 17 7,6
Klimmen 17 7,6
Paardrijden 17 7,6
Barbecuen 11 4,9
Vissen 10 4,5
Parasailing 8 3,6
Geen 63 28,3

Activiteit Ugchelse beek
N % (N=197)

Fietsen 91 46,2
Wandelen 74 37,6
Skaten 35 17,7
Op Terras zitten 31 15,7
Sport en spel 31 15,7
Ommetje maken 28 14,1
Klimmen 28 14,1
Spelen met kinderen 24 12,1
Kanoën/Roeien 20 10,1
Zonnen/zitten 20 10,2
Mensen ontmoeten 18 9,1
Parasailing 12 6,1
Hond uitlaten 12 6,1
Wielrennen 11 5,6
Vissen 10 5,1
Picknicken 7 3,6
Paardrijden 6 3,0
Barbecuen 4 2,0
Geen 61 31,0
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Bijlage 7 Aanvullendheid van belevingssferen: significante
verbanden

7.1 Zuidbroek
Tabel 45: Aanvullendheid en eventueel gebruik toekomstige situatie in Zuidbroek per belevingssfeer

Amusement Informatie Natuur Sport TotaalOordeel
N % N % N % N % N %

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

58 24,4 60 26,9 33 14,5 85 37,9 236 25,9

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

54 22,7 58 26,0 134 59,0 75 33,5 321 35,2

Sfeer bestaat
niet,
Geen gebruik

39 16,4 30 13,5 4 1,8 22 9,8 95 10,4

Sfeer bestaat
niet,
Wel gebruik

87 36,6 75 33,6 56 24,7 42 18,7 260 28,5

Totaal 238 100 223 100 227 100 224 100 912 100

7.1.1 Belevingssfeer Amusement
Zuidbroek ligt in het oosten van Apeldoorn en daarom is gekeken naar de reactie van
de inwoners die in het oosten van Apeldoorn (waarschijnlijk de toekomstige
gebruikers) wonen (tabel 46). Opvallend is dat de meeste inwoners in dit deel
aangeven dat een dergelijke belevingssfeer nog niet bestaat, en dat ze er wel gebruik
van zullen maken indien een dergelijke belevingssfeer wordt aangelegd. Voor de
inwoners van dit stadsdeel, is de belevingssfeer Amusement dus aanvullend.

Tabel 46: Aanvullendheid en Gebruik Amusement in Zuidbroek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 6 30,0 4 20,0 3 15,0 7 35,0 20 100
Noordoost 6 18,2 4 12,1 6 18,2 17 51,5 33 100
Oost 8 27,6 8 27,6 3 10,3 10 34,5 29 100
Zuidoost 13 30,2 7 16,3 7 16,3 16 37,2 43 100
Zuid 4 14,3 4 14,3 7 25,0 13 46,4 28 100
Zuidwest 2 16,7 4 33,3 2 16,7 4 33,3 12 100
Centrum/west 12 22,2 17 31,5 10 18,5 15 27,8 54 100
Buiten 8 40,0 6 30,0 2 10,0 4 20,0 20 100
Totaal 59 24,4 54 22,3 40 16,5 86 35,5 239 100

Opvallend is dat respondenten die buiten Apeldoorn wonen, in verhouding het
meest aangeven dat de belevingssfeer Amusement al bestaat. Zij zijn ook diegene die
in verhouding het meest aangeven er geen gebruik van te zullen maken.
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Significantie tussen:
Aantrekkelijkheid Amusement Kinderen
Aanvullend Geslacht
Aanvullend Kinderen
Aanvullend Leeftijd

Er is een duidelijke significante relatie tussen de waardering voor de toekomstige
belevingssfeer Amusement in Zuidbroek en de aanwezigheid van thuiswonende
kinderen in het huishouden. De waardering voor Amusement is groter indien er
kinderen in het huishouden aanwezig zijn (tabel 47 ).

Tabel 47: Aantrekkelijkheid (%) toekomstige belevingssfeer Amusement Zuidbroek en aanwezigheid thuis-
wonende kinderen
Kinderen Mate van aantrekkelijkheid

1 2 3 4 5 6 7 Totaal
Ja 36,5 44,1 42,9 41,9 70,0 60,6 70,4 123
Nee 63,5 55,9 57,1 58,1 30,0 39,4 29,6 115
Totaal (N) 52 43 21 31 40 33 27 238
Chi2 (12)=26,5;p<0,01

Zoals tabel 48 laat zien, is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen en
de aanvullendheid van de toekomstige belevingssfeer Amusement. Dat een dergelijke
sfeer reeds bestaat wordt vooral door mannen gezegd, terwijl vrouwen vooral vinden
dat een dergelijke sfeer nog niet bestaat, ongeacht of ze er wel of geen gebruik van
zullen maken.

Tabel 48: Aanvullendheid Amusement Zuidbroek en geslacht
Man Vrouw TotaalOordeel

N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

32 55,2 26 44,8 58 100

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

30 55,6 24 44,4 54 100

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

15 39,5 23 60,5 38 100

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

38 44,7 47 55,3 85 100

Totaal 116 48,9 121 51,1 237 100
Chi2 (8)=30,8;p<0,001

Er is ook een significant verschil tussen de aanwezigheid van thuiswonende kinderen
en het oordeel over een toekomstige belevingssfeer Amusement. Huishoudens met
kinderen zijn meer geneigd om er gebruik van te maken dan huishoudens zonder
thuiswonende kinderen, ongeacht of een dergelijke belevingssfeer reeds bestaat of
niet (tabel 49).
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Tabel 49: Aanvullendheid Amusement Zuidbroek en aanwezigheid thuiswonende kinderen
Wel kinderen Geen

kinderen
TotaalOordeel

N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

24 41,4 34 58,6 58 100

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

32 59,3 22 60,7 54 100

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

12 31,6 26 68,4 38 100

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

56 65,1 30 34,9 86 100

Totaal 124 52,1 114 47,9 238 100
Chi2 (8)=44,6;p<0,001

Ook leeftijd geeft een significant verschil tussen het oordeel van de bewoners
omtrent de aanvullendheid. In verhouding zullen jongeren wel van de belevingssfeer
Amusement gebruik maken en ouderen niet, ondanks het feit dat ouderen relatief
meer aangeven dat een dergelijke sfeer nog niet bestaat.

Tabel 50: Aanvullendheid Amusement Zuidbroek en leeftijd in jaren
Oordeel 14-19 20-39 40-64 ≥ 65 Totaal

N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

3 5,2 22 37,9 28 48,3 5 8,6 58

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

6 11,3 23 43,4 23 43,4 1 1,9 53

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

1 2,6 8 20,5 18 46,2 12 30,8 39

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

9 10,3 34 39,1 37 42,5 7 8,0 87

Totaal 19 8,0 87 36,7 106 44,7 25 10,5 237
Chi2 (12)=28,0;p<0,01

7.1.2 Belevingssfeer Informatie
Inwoners in het oostelijk deel van Apeldoorn oordelen verschillend over de
belevingssfeer Informatie. Inwoners uit de oostelijke en zuidoostelijke stadsdelen
vinden (net als de inwoners in de meeste andere woonwijken) in verhouding dat de
belevingssfeer Informatie al bestaat, waarbij een merendeel van de inwoners van
alleen het zuidoostelijke stadsdeel en buiten Apeldoorn er waarschijnlijk ook geen
gebruik van zullen maken. Inwoners in het noordoostelijke stadsdeel zijn in
meerderheid van mening (net als de inwoners van Zuid) dat de belevingssfeer
Informatie nog niet bestaat en zij zullen er ook gebruik van gaan maken.
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Tabel 51: Aanvullendheid en Gebruik Informatie in Zuidbroek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 7 38,9 4 22,2 2 11,1 5 27,8 18 100
Noordoost 3 9,4 4 12,5 8 25,0 17 53,1 32 100
Oost 11 39,3 6 21,4 2 7,1 9 32,1 28 100
Zuidoost 16 38,1 7 16,7 8 19,0 11 26,2 42 100
Zuid 2 7,1 9 32,1 5 17,9 12 42,9 28 100
Zuidwest 4 36,4 6 54,5 0 0,0 1 9,1 11 100
Centrum/west 10 20,0 20 40,0 5 10,0 15 30,0 50 100
Buiten 8 53,3 3 20,0 0 0,0 4 26,7 15 100
Totaal 61 27,2 59 26,3 30 13,4 74 33,0 224 100

7.1.3 Belevingssfeer Natuur
De meeste inwoners van de oostelijke stadsdelen en de overige woonwijken zijn van
mening dat de de belevingssfeer Natuur reeds in Apeldoorn bestaat. Indien
Zuidbroek met deze belevingssfeer zal worden ingericht, zullen ze er ook gebruik
van gaan maken.

Tabel 52: Aanvullendheid en Gebruik Natuur in Zuidbroek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 4 21,1 14 73,7 0 0,0 1 5,3 19 100
Noordoost 4 12,1 15 45,5 0 0,0 14 42,4 33 100
Oost 3 10,3 17 58,6 0 0,0 9 31,0 29 100
Zuidoost 7 17,1 24 58,5 3 7,3 7 17,1 41 100
Zuid 3 10,7 19 67,9 0 0,0 6 21,4 28 100
Zuidwest 1 9,1 9 81,8 0 0.0 1 9,1 11 100
Centrum/west 6 12,0 31 62,0 1 2,0 12 24,0 50 100
Buiten 6 33,3 6 33,3 0 0,0 6 33,3 18 100
Totaal 34 14,8 135 58,9 4 1,7 56 24,5 229 100

7.1.4 Belevingssfeer Sport
De meeste inwoners van de oostelijke stadsdelen en de overige woonwijken zijn van
mening dat de belevingssfeer Sport al in Apeldoorn bestaat. Op de inwoners van
Noord, Zuidwest en woonwijken buiten de stad Apeldoorn na, zullen ze er ook
gebruik van gaan maken als Zuidbroek op deze wijze zal worden ingericht.
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Tabel 53: Aanvullendheid en Gebruik Sport in Zuidbroek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 13 72,2 3 16,7 1 5,6 1 5,6 18 100
Noordoost 8 24,2 15 45,5 4 12,1 6 18,2 33 100
Oost 5 17,2 12 41,4 2 6,9 10 34,5 29 100
Zuidoost 16 38,1 11 26,2 5 11,9 10 23,8 42 100
Zuid 11 39,3 13 46,4 2 7,1 2 7,1 28 100
Zuidwest 3 27,3 4 36,4 3 27,3 1 9,1 11 100
Centrum/west 19 38,8 16 32,7 3 6,1 11 22,4 49 100
Buiten 9 64,3 1 7,1 2 14,3 2 14,3 14 100
Totaal 84 37,7 75 33,5 22 9,8 43 19,2 224 100

Significantie tussen:
Aanvullend Leeftijd

In verhouding zullen inwoner tot 39 jaar wel gebruik maken van Zuidbroek met een
belevingssfeer Sport. Dit in tegenstelling tot inwoners ouder dan 40 jaar.

Tabel 54:Aanvullendheid Zuidbroek en leeftijd in jaren voor Sport
Oordeel 14-19 20-39 40-64 ≥ 65 Totaal

N % N % N % N % %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

1 1,2 25 29,8 44 52,4 14 16,7 100

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

11 14,7 25 33,3 32 42,7 7 9,3 100

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

3 13,6 4 18,2 11 50,0 4 18,2 100

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

4 9,5 20 47,6 18 42,9 0 0,0 100

Totaal 19 8,5 74 33,2 105 47,1 25 11,2 100
Chi2 (9)=29,9;p<0,01

7.2 Ugchelse beek
Tabel 55: Aanvullendheid en eventueel gebruik toekomstige situatie in Ugchelse Beek per belevingssfeer

Amusem
ent

Informatie Natuur Sport TotaalOordeel

N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

47 21,8 38 19,2 26 10,0 50 25,4 161 19,9

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

45 20,8 51 25,8 131 65,5 53 26,9 280 34,5

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

44 20,4 32 16,2 5 2,5 40 20,3 121 14,9

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

78 36,1 77 38,9 38 19,0 54 27,4 247 30,5
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7.2.1 Belevingssfeer Amusement
De Ugchelse Beek stroomt in het zuidwestelijk deel van Apeldoorn. Daarom is het
interessant om na te gaan hoe de inwoners uit de woonwijken zuid, zuidwest en
centrum/west over de belevingssfeer Amusement denken. Uit tabel 56 blijkt dat een
merendeel van de inwoners uit het centrum en woonwijk Noord en buiten
Apeldoorn vinden dat de belevingssfeer Amusement al bestaat in Apeldoorn. De
inwoners van de andere woonwijken vinden dat niet. De meeste inwoners zullen
deze belevingssfeer ook gaan gebruiken, op de inwoners van Zuidwest en centrum
na.

Tabel 56: Aanvullendheid en Gebruik Amusement in Ugchelse Beek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 4 21,1 6 31,6 3 15,8 6 31,6 19 100
Noordoost 7 20,0 7 20,0 7 20,0 14 40,0 35 100
Oost 3 16,7 3 16,7 4 22,2 8 44,4 18 100
Zuidoost 6 14,0 9 20,9 7 16,3 21 48,8 43 100
Zuid 2 8,7 4 17,4 5 21,7 12 52,2 23 100
Zuidwest 2 14,3 1 7,1 7 50,0 4 28,6 14 100
Centrum/west 19 38,8 14 28,6 9 18,4 7 14,3 49 100
Buiten 3 33,3 2 22,2 0 0,0 4 44,4 9 100
Totaal 46 21,9 46 21,9 42 20,0 76 36,2 210 100

Significantie tussen:
Waardering Amusement Leeftijd
Aanvullend Opleiding
Aanvullend Leeftijd

Uit tabel 57 komt een significante relatie tussen leeftijd en waardering voor de
belevingssfeer Amusement bij de Ugchelse Beek. Naarmate men jonger is, neemt de
waardering toe. Ouderen waarderen de belvingssfeer Amusement veel minder bij de
Ugchelse Beek.

Tabel 57: Waardering (%) voor belevingssfeer Amusement voor Uchelse Beek naar leeftijd
Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 Totaal
14 –19 jaar 2,9 8,8 13,6 4,3 11,1 8,8 25,0 9,3
20 – 39 jaar 8,6 29,4 18,2 39,1 51,9 42,1 50,0 33,6
40 – 64 jaar 60,0 47,1 54,5 52,2 11,1 31,6 25,0 40,2
65 jaar en ouder 28,6 14,7 13,6 4,3 25,9 17,5 0,0 16,8
Totaal (N) 35 34 22 23 27 57 16 214
Chi2 (18)=43,2;p<0,001

Deze waardering komt ook terug bij de aanvullendheid en het gebruik (tabel 58).
Jongeren zullen deze belevingssfeer meer gaan gebruiken dan ouderen, ook al vinden
de ouderen dat deze belevingssfeer nog niet bestaat.
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Tabel 58: Verdeling (%) tussen aanvullendheid en gebruik en leeftijd
Leeftijd

14 – 19 jaar 20 – 39 jaar 40 – 64 jaar ≥ 65 jaar
TotaalBelevingssfeer

N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

3 15,8 11 15,3 27 31,8 7 18,9 48 22,5

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

5 26,3 20 27,8 17 20,0 3 8,1 45 21,1

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

1 5,3 9 12,5 19 22,4 14 37,8 43 20,2

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

10 52,6 32 44,4 22 25,9 13 35,1 77 36,2

Totaal 19 100 72 100 85 100 37 100 213 100
Chi2 (9)=25,7;p<0,01

Uit tabel 59 blijkt dat inwoners met een hogere voltooide opleiding meer vinden dat
de belevingssfeer Amusement al bestaat dan inwoners met een lagere voltooide
opleiding, ongeacht het al dan niet gaan gebruiken.

Tabel 59: Verdeling (%) tussen aanvullendheid en hoogst voltooide opleiding
Belevingssfeer Hoogst voltooide Opleiding Totaal

Lagere
school

VBO MAVO/
MBO/VMBO

HAVO/VWO HBO/WO

N % N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

2 16,7 2 7,7 7 11,3 8 23,5 28 35,9 47 22,2

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

1 8,3 5 19,2 13 21,0 10 29,4 15 19,2 44 20,8

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

3 25,0 10 38,5 14 22,6 5 14,7 10 12,8 42 19,8

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

6 50,0 9 34,6 28 45,2 11 32,4 25 32,1 79 37,3

Totaal 12 100 26 100 62 100 34 100 78 100 212 100
Chi2 (12)=24,6;p<0,05

7.2.2 Belevingssfeer Informatie
De meeste inwoners uit de woonwijken rond de Ugchelse Beek zijn van mening dat
de belevingssfeer Informatie reeds bestaat rond Apeldoorn (tabel 60 ). Ook de
meeste inwoners in de woonwijk Noord hebben deze mening. Een gelijksoortig
toekomstige belevingssfeer zullen de meeste mensen uit deze wijk dan ook niet
gebruiken. Dit in tegenstelling tot de inwoners uit alle andere woonwijken die deze
belevingssfeer wel gaan gebruiken.
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Tabel 60: Aanvullendheid en Gebruik Informatie in Uchelse Beek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 7 43,8 4 25,0 2 12,5 3 18,8 16 100
Noordoost 5 16,7 2 6,7 2 6,7 21 70,0 30 100
Oost 4 22,2 4 22,2 1 5,6 9 50,0 18 100
Zuidoost 7 16,7 9 21,4 14 33,3 12 28,6 42 100
Zuid 5 20,8 7 29,2 2 8,3 10 41,7 24 100
Zuidwest 1 7,1 6 42,9 2 14,3 5 35,7 14 100
Centrum/west 10 21,7 16 34,8 7 15,2 13 28,3 46 100
Buiten 0 0,0 3 33,3 1 11,1 5 55,6 9 100
Totaal 39 19,6 51 25,6 31 15,6 78 39,2 199 100

Uit tabel 61 blijkt dat jongeren  (tot 39 jaar) Informatie als belevingssfeer bij de
Uchelse Beek iets minder aantrekkelijk vinden dan de ouderen (vanaf 40 jaar).

Tabel 61: Waardering (%) voor belevingssfeer Informatie voor Uchelse Beek naar leeftijd
Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 Totaal
14 –19 jaar 12,5 22,2 6,3 5,9 10,7 8,6 0,0 9,1
20 – 39 jaar 50,0 44,4 50,0 25,5 33,9 22,9 50,0 33,8
40 – 64 jaar 25,0 33,3 43,7 37,3 42,9 40,0 50,0 39,9
65 jaar en ouder 12,5 0,0 0,0 31,4 12,5 28,6 0,0 17,2
Totaal (N) 8 18 16 51 56 35 14 198
Chi2 (18)=30,5;p<0,05

7.2.3 Belevingssfeer Natuur
De meerderheid van de inwoners uit alle woonwijken vindt dat de belevingssfeer
Natuur al rond Apeldoorn bestaat. Bij een toekomstige situatie in de Uchelse Beek
met belevingssfeer Natuur zullen ze er ook bijna allemaal gebruik van gaan maken.

Tabel 62: Aanvullendheid en Gebruik Natuur in Uchelse Beek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 3 18,8 12 75,0 0 0,0 1 6,3 16 100
Noordoost 5 15,6 17 53,1 2 6,3 8 25,0 32 100
Oost 5 27,8 9 50,0 2 11,1 2 11,1 18 100
Zuidoost 2 4,9 29 70,0 1 2,4 9 22,0 41 100
Zuid 1 4,2 17 70,8 0 0,0 6 25,0 24 100
Zuidwest 1 7,1 10 71,4 0 0,0 3 21,4 14 100
Centrum/west 7 15,2 32 69,6 0 0,0 7 15,2 46 100
Buiten 1 11,1 6 66,7 0 0,0 2 22,2 9 100
Totaal 25 12,5 132 66,0 5 2,5 38 19,0 200 100

7.2.4 Belevingssfeer Sport
De inwoners uit de verschillende woonwijken zijn verdeeld over de vraag of de
belevingssfeer Sport al bestaat. De meeste inwoners uit de woonwijken Noordoost,
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Zuidoost, Zuidwest en wijken buiten Apeldoorn vinden van niet; de inwoners van de
meeste andere woonwijken vinden van wel. De meeste inwoners uit de woonwijken
Noord, Centrum en buiten Apeldoorn zullen er waarschijnlijk geen gebruik van
maken.

Tabel 63: Aanvullendheid en Gebruik Sport in Ugchelse Beek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 7 46,7 5 33,3 3 20,0 0 0,0 15 100
Noordoost 5 16,7 6 20,0 7 23,3 12 40,0 30 100
Oost 3 16,7 7 38,9 2 11,1 6 33,3 18 100
Zuidoost 10 24,4 9 22,0 10 24,4 12 29,3 41 100
Zuid 7 29,2 6 25,0 4 16,7 7 29,2 24 100
Zuidwest 1 6,7 5 33,3 2 13,3 7 46,7 15 100
Centrum/west 15 32,6 15 32,6 9 19,6 7 15,2 46 100
Buiten 3 33,3 1 11,1 2 22,2 3 33,3 9 100
Totaal 51 25,8 54 27,3 39 19,7 54 27,3 198 100

Uit tabel 64 blijkt dat jongeren een belevingssfeer Sport voor de Ugchelse Beek
aantrekkelijker vinden dan ouderen. Uit tabel  65 blijkt tevens dat jongeren een
dergelijke belevingssfeer ook zullen gebruiken. Dit in tegenstelling tot de ouderen.

Tabel 64: Waardering (%) voor belevingssfeer Sport voor Uhchelse Beek naar leeftijd
Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 Totaal
14 –19 jaar 0,0 0,0 0,0 2,6 16,7 16,2 22,2 8,6
20 – 39 jaar 13,0 26,9 36,8 36,8 33,3 40,5 44,4 33,5
40 – 64 jaar 52,2 61,5 63,2 39,5 27,8 21,6 33,3 40,1
65 jaar en ouder 34,8 11,5 0,0 21,1 22,2 21,6 0,0 17,8
Totaal (N) 23 26 19 38 36 37 18 197
Chi2 (18)=43,9;p<0,001

Tabel 65: Verdeling (%) tussen aanvullendheid en gebruik en leeftijd
Leeftijd

14 – 19 jaar 20 – 39 jaar 40 – 64 jaar ≥ 65 jaar
TotaalBelevingssfeer

N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

1 5,6 14 21,5 28 35,0 7 20,6 50 25,4

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

8 44,4 16 24,6 21 26,3 8 23,5 53 26,9

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

0 0,0 10 15,4 16 20,0 14 41,2 40 20,3

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

9 50,0 25 38,5 15 18,8 5 14,7 54 27,4

Totaal 18 100 65 100 80 100 34 100 197 100
Chi2 (9)=30,9;p<0,001

Inwoners met MAVO, VBO en HAVO als hoogst voltooide opleiding vinden in
verhouding een belevingssfeer Sport voor de Uchelse Beek aantrekkelijker (tabel 66)
dan inwoners met een lagere school of HBO/universiteit als hoogst voltooide
opleiding. Tabel 67 laat zien dat de inwoners met HAVO of HBO/universiteit als
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hoogst voltooide opleiding vinden dat deze belevingssfeer al bestaat in Apeldoorn.
Inwoners met MAVO, VBO en HAVO als hoogst voltooide opleiding zullen in
verhouding een belevingssfeer Sport voor de Uchelse Beek wel gaan gebruiken.

Tabel 66: Verdeling (%) Aantrekkelijkheid en hoogst voltooide opleiding voor Sport
Aantrekkelijkheid Hoogst voltooide Opleiding Totaal

Lagere
school

VBO MAVO/
MBO/VMBO

HAVO/VWO HBO/WO

% % % % % N
1 20,8 12,5 16,7 0,0 50,0 24
2 4,0 0,0 32,0 0,0 64,0 25
3 0,0 11,1 16,7 33,3 38,9 18
4 2,6 10,3 30,8 23,1 33,3 39
5 5,6 22,2 22,2 19,4 30,6 36
6 2,7 16,2 37,8 24,3 18,9 37
7 5,9 5,9 58,8 5,9 23,5 17
Totaal 5,6 12,2 30,1 16,3 35,7 196
Chi2 (24)=54,2;p<0,001

Tabel 67: Verdeling (%) tussen aanvullendheid en hoogst voltooide opleiding voor Sport
Belevingssfeer Hoogst voltooide Opleiding Totaal

Lagere
school

VBO MAVO/
MBO/VMBO

HAVO/VWO HBO/WO

N % N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

3 27,3 2 8,0 11 18,3 7 21,9 27 38,0 50 25,1

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

2 18,2 8 32,0 13 21,7 12 37,5 18 25,4 53 26,6

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

1 9,1 8 32,0 12 20,0 4 12,5 16 22,5 41 20,6

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

5 45,5 7 28,0 24 40,0 9 28,1 10 14,1 55 27,6

Totaal 11 100 25 100 60 100 32 100 71 100 199 100
Chi2 (12)=24,6;p<0,05

7.3 Weteringse broek
Tabel 68: Aanvullendheid en eventueel gebruik toekomstige situatie in de Weteringse broek per belevingssfeer

Amusement Informatie Natuur Sport TotaalOordeel
N % N % N % N % N %

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

79 38,0 29 14,5 22 10,9 66 33,7 196 24,3

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

61 29,3 42 21,0 131 64,9 29 14,8 263 32,6

Sfeer bestaat
niet,
Geen gebruik

24 11,5 50 25,0 - - 51 26,0 125 15,5

Sfeer bestaat
niet,
Wel gebruik

43 20,7 78 39,0 49 24,3 50 25,5 220 27,3

Totaal 207 100 199 100 202 100 196 100 804 100
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7.3.1 Belevingssfeer Amusement
Weteringse Broek ligt in het oosten van Apeldoorn en daarom is gekeken naar de
reactie van de inwoners die in het oosten van Apeldoorn (waarschijnlijk de
toekomstige gebruikers) wonen (tabel 69). De meeste inwoners in dit deel (net als in
de andere woonwijken) geven aan dat een dergelijke belevingssfeer al bestaat en dat
ze er wel gebruik van zullen maken indien een dergelijke belevingssfeer wordt
aangelegd. Opvallend is dat de meeste inwoners uit de andere woonwijken aangeven
er geen gebruik van te zullen maken.

Tabel 69: Aanvullendheid en Gebruik Amusement in Weteringse Broek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 8 53,3 2 13,3 2 13,3 3 20,0 15 100
Noordoost 9 27,3 9 27,3 5 15,2 10 30,3 33 100
Oost 11 45,8 5 20,8 0 0,0 8 33,3 24 100
Zuidoost 12 30,0 14 35,0 4 10,0 10 25,0 40 100
Zuid 11 34,4 12 37,5 6 18,8 3 9,4 32 100
Zuidwest 4 44,4 2 22,2 2 22,2 1 11,1 9 100
Centrum/west 20 45,5 15 34,1 3 6,8 6 13,6 44 100
Buiten 4 40,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 10 100
Totaal 79 38,2 61 29,5 24 11,6 43 20,8 207 100

Significantie tussen:
Aantrekkelijkheid Amusement Opleiding
Aanvullend Kinderen
Aanvullend Leeftijd

Uit tabel 70 blijkt dat er significante relatie is tussen Amusement als aantrekkelijke
belevingssfeer voor de Weteringse Broek en de hoogst voltooide opleiding. Inwoners
met een lagere voltooide opleiding waardering Amusement als toekomstig
belevingssfeer hoger dan inwoners met een hogere voltooide opleiding.

Tabel 70:Verdeling (%) Aantrekkelijkheid en hoogst voltooide opleiding voor Amusement
Hoogst voltooide Opleiding TotaalAantrekkelijkheid

Anders Lagere
school

VBO MAVO/
MBO/VMBO

HAVO/VW
O

HBO/WO

% % % % % % %
1 0,0 15,8 13,0 28,3 25,0 41,4 29,1
2 0,0 10,5 13,0 20,0 6,3 14,3 14,1
3 0,0 0,0 8,7 11,7 15,6 18,6 13,1
4 0,0 26,3 26,1 10,0 9,4 5,7 11,7
5 100,0 5,3 21,7 3,3 12,5 8,6 9,7
6 0,0 31,6 8,7 16,7 28,1 2,9 14,1
7 0,0 10,5 8,7 10,0 3,1 8,6 8,3
Totaal (N) 2 19 23 60 32 70 206
Chi2 (30)=67,1;p<0,001

Een belevingssfeer Amusement in de Weteringse Broek zal meer door jongeren
worden bezocht dan door ouderen, zoals uit tabel 71 blijkt.
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Tabel 71:Verdeling (%) tussen aanvullendheid en gebruik en leeftijd
Leeftijd

14 – 19 jaar 20 – 39 jaar 40 – 64 jaar ≥ 65 jaar
TotaalBelevingssfeer

N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

1 5,9 21 33,3 41 44,1 16 48,5 79 38,3

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

11 64,7 22 34,9 22 34,9 5 15,2 60 29,1

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

1 5,9 6 9,5 9 9,7 8 24,2 24 11,7

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

4 23,5 14 22,2 21 22,6 4 12,1 43 20,9

Totaal 17 100 63 100 93 100 33 100 206 100
Chi2 (9)=25,0;p<0,01

Een belevingssfeer Amusement in de Weteringse Broek zal tevens meer door
inwoners met kinderen worden bezocht dan door inwoners zonder kinderen, zoals
uit tabel 72 blijkt.

Tabel 72: Aanvullendheid Amusement Weteringse Broek en aanwezigheid thuiswonende kinderen
Wel kinderen Geen

kinderen
TotaalOordeel

N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

37 35,2 41 41,0 78 38,0

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

38 36,2 23 23,0 61 29,8

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

6 5,6 17 17,0 23 11,2

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

24 22,9 19 19,0 43 21

Totaal 105 100 100 100 205 100
Chi2 (3)=9,6;p<0,05

7.3.2 Belevingssfeer Informatie
Op de inwoners die buiten Apeldoorn wonen na, vinden de meeste inwoners dat de
belevingssfeer Informatie nog niet bestaat. De meesten zullen er ook gebruik van
maken, maar een meerderheid van de inwoners van de woonwijken Noord en
Zuidwest echter niet.
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Tabel 73: Aanvullendheid en Gebruik Informatie in Weteringse Broek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 4 26,7 3 20,0 4 26,7 4 26,7 15 100
Noordoost 3 9,4 4 12,5 11 34,4 14 43,8 32 100
Oost 5 21,7 6 26,1 5 21,7 7 30,4 23 100
Zuidoost 3 8,3 7 19,4 9 25,0 17 47,2 36 100
Zuid 7 22,6 6 19,4 7 22,6 11 35,5 31 100
Zuidwest 0 0,0 1 14,3 4 57,1 2 28,6 7 100
Centrum/west 3 7,0 11 25,6 9 20,9 20 46,5 43 100
Buiten 3 33,3 3 33,3 1 11,1 2 22,2 9 100
Totaal 28 14,3 41 20,9 50 25,5 77 39,3 196 100

De meest inwoners vinden dat ze in een groene woonwijk wonen, maar diegene die
aangeven dat ze niet in een groene woonwijk wonen, vinden in verhouding meer dat
de belevingssfeer Informatie nog niet bestaat (tabel 74).

Tabel 74: Aanvullendheid Informatie Weteringse Broek en groene woonwijk
Wonend in groene woonwijk

Ja Nee
TotaalOordeel

N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

25 15,2 3 8,8 28 14,1

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

38 23,2 4 11,8 42 21,2

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

45 27,4 5 14,7 50 25,3

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

56 34,1 22 64,7 78 39,4

Totaal 164 100 34 100 198 100
Chi2 (3)=11,0;p<0,05

7.3.3 Belevingssfeer Natuur
De resultaten zijn zeer duidelijk (tabel 75) bij de inwoners die de enquête over
Weteringse Broek hebben ingevuld. Niemand vindt dat de belevingssfeer Natuur
rond Apeldoorn niet bestaat. Bijna iedereen zal gebruik van maken van een dergelijke
belevingssfeer in Weteringse Broek als die wordt aangelegd.
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Tabel 75: Aanvullendheid en Gebruik Natuur in Weteringse Broek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 1 6,7 12 80,0 0 0,0 2 13,3 15 100
Noordoost 2 6,1 17 51,5 0 0,0 14 42,4 33 100
Oost 3 13,0 16 69,6 0 0,0 4 17,4 23 100
Zuidoost 5 13,2 24 63,2 0 0,0 9 23,7 38 100
Zuid 3 9,7 19 61,3 0 0,0 9 29,0 31 100
Zuidwest 0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 100
Centrum/west 5 11,4 30 68,2 0 0,0 9 18,4 44 100
Buiten 2 25,0 4 50,0 0 0,0 2 25,0 8 100
Totaal 21 10,4 131 65,2 0 0,0 49 24,4 201 100

7.3.4 Belevingssfeer Sport
De meeste inwoners van de woonwijken Oost, Centrum en buiten Apeldoorn zijn
van mening dat de belevingssfeer Sport rond Apeldoorn al bestaat. De meerderheid
van de inwoners van de overige woonwijken delen deze mening niet. De meeste
inwoners van alleen de woonwijken Noordoost, Zuid en Zuidwest zullen er ook
gebruik van gaan maken.

Tabel 76:  Aanvullendheid en Gebruik Natuur in Weteringse Broek per woonwijk
Oordeel

Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

TotaalWoonwijk

N % N % N % N % N %
Noord 6 42,9 1 7,1 5 35,7 2 14,3 14 100
Noordoost 8 25,0 3 9,4 7 21,9 14 43,8 32 100
Oost 11 50,0 2 9,1 5 10,0 4 18,2 22 100
Zuidoost 10 27,0 2 5,4 14 37,8 11 29,7 37 100
Zuid 8 26,7 7 23,3 6 20,0 9 30,0 30 100
Zuidwest 1 12,5 2 25,0 2 25,0 3 37,5 8 100
Centrum/west 17 39,5 10 23,3 9 20,0 7 16,3 43 100
Buiten 4 50,0 2 25,0 2 25,0 0 0,0 8 100
Totaal 65 33,5 29 14,9 50 25,8 50 25,8 194 100

De belevingssfeer Sport wordt in verhouding iets aantrekkelijker gevonden naarmate
de hoogst voltooide opleiding lager is (tabel 77) en onaantrekkelijker naarmate de
hoogst voltooide opleiding hoger is.
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Tabel 77: Verdeling (%) Aantrekkelijkheid en hoogst voltooide opleiding voor Sport
Hoogst voltooide Opleiding TotaalAantrekkelijkheid

Anders Lagere
school

VBO MAVO/
MBO/VMBO

HAVO/VWO HBO/WO

% % % % % % %
1 0,0 5,6 12,5 28,6 17,2 24,6 21,1
2 0,0 11,1 12,5 7,1 17,2 27,7 16,5
3 50,0 27,8 8,3 14,3 3,4 13,8 13,4
4 0,0 11,1 33,3 23,2 20,7 13,8 19,6
5 0,0 0,0 20,8 10,7 24,1 6,2 11,3
6 50,0 33,3 8,3 7,1 13,8 6,2 10,8
7 0,0 11,1 4,2 8,9 3,4 7,7 7,2
Totaal (N) 2 18 24 56 29 65 194
Chi2 (30)=51,7;p<0,05

Naarmate de leeftijd jonger is, wordt de belevingssfeer Sport aantrekkelijker
gevonden volgens tabel 78. Hoe ouder, hoe minder Sport als belevingssfeer
aantrekkelijk is. Deze trend is ook terug te zien bij het gebruik (tabel 79). Hoe jonger
men is, hoe meer men aangeeft er ook gebruik van te gaan maken indien de
belevingssfeer wordt aangelegd in de Weteringse Broek.

Tabel 78: Waardering (%) voor belevingssfeer Sport voor Weteringse Broek naar leeftijd
Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 Totaal
14 –19 jaar 0,0 0,0 11,5 7,9 12,5 13,6 33,3 8,5
20 – 39 jaar 26,8 27,3 26,9 39,5 29,2 31,8 40,0 31,2
40 – 64 jaar 53,7 36,4 46,2 44,7 45,8 36,4 26,7 43,2
65 jaar en ouder 19,5 36,4 15,4 7,9 12,5 18,2 0,0 17,1
Totaal (N) 41 33 26 38 24 22 15 199
Chi2 (18)=35,1;p<0,01

Tabel 79: Verdeling (%) tussen aanvullendheid en gebruik en leeftijd
Leeftijd

14 – 19 jaar 20 – 39 jaar 40 – 64 jaar ≥ 65 jaar
TotaalBelevingssfeer

N % N % N % N % N %
Sfeer bestaat al,
Geen gebruik

0 0,0 18 29,5 34 38,6 14 42,4 66 33,5

Sfeer bestaat al,
Wel gebruik

4 26,7 11 18,0 12 13,6 3 9,1 30 15,2

Sfeer bestaat niet,
Geen gebruik

1 6,7 12 19,7 22 25,0 16 48,5 51 25,9

Sfeer bestaat niet,
Wel gebruik

10 66,7 20 32,8 20 22,7 0 0,0 50 25,4

Totaal 15 100 61 100 88 100 33 100 197 100
Chi2 (9)=39;p<0,001
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Bijlage 8 Resultaten workshop

Deelnemers workshop
In totaal waren er 9 wijk- en dorpsraden aanwezig bij de workshop:
Osseveld – Woudhuis: Mieke van Arkel
Beemte Broekland: Jan Oolman, Pat Meij, Anton Hafkamp
Ugchelen: Johan van Veen, Wim de Haas
Beekbergen-Lieren: Jaap Poortvliet
Apeldoorn-Zuid: Herman Kok, Gerrit Porte
De Naald: Jan Lievestro
De Parken: Bert Kompanje, Tom Furstenberg
Loenen: Loes Solis
Klarenbeeksbelang: H. Balster

Unieke plekken
De unieke plek bestond vaak uit een combinatie van natuur en cultuurhistorie
(belevingssferen natuur en informatie). De natuur werd omschreven in termen van
aanwezige flora en fauna op die plekken. De cultuurhistorie bestond uit bijvoorbeeld
een kasteel, molen of monument. Enkele voorbeelden die genoemd werden:
Bomenlanen in Apeldoorn (Jachtlaan), Oranjepark, sprengen, heemtuin, Wolvenbos,
oude spoorlaantje (in Naald/Kerschoten), Daendelsbosje, forellenkwekerij+spreng,
Zuiderpark met nieuwe spreng, Ugchelse beek, Paleis 't Loo + park, monument de
Naald, de vuilstort (Vellerdijk in Beemsterbroekland), volkstuinen, waterpartijen
(Kerschoten)

Veel gebruikte plekken
De meest gebruikte plekken in de wijk waren veelal andere plekken dan de unieke
plekken. De belevingssferen van deze plekken waren veelvuldiger dan alleen ‘natuur’.
Ook ‘Amusement’ en ‘Informatie’ werden vaak genoemd. Opvallend was de
afwezigheid  van de belevingssfeer ‘Sport’.  Voorbeelden die genoemd werden zijn
onder andere: Bussloo, Apenheul, Matenpark, Manege pothoven, jongeren
ontmoetingsplekken, Malkenschoten, Oranjepark, Het Loo.

Belangrijkste belevingssfeer
De belangrijkste belevingssfeer werd de sfeer ‘Natuur’ gevonden in combinatie met
Informatie. De deelnemers aan de workshop gaven hiervoor redenen aan als 'rust' en
'interesse in geschiedenis' (van die plek).

Inrichting 'Groene Mal'
Algemeen kan gezegd worden dat men voorstander is van behoud van de natuur, het
bestaande koesteren en uitbreiden waar mogelijk. Bestaande projecten zoals het
herstellen van oude beeklopen worden erg gewaardeerd. Gebieden inrichten voor
een groot aantal recreanten wordt niet als aantrekkelijk beschouwd. Bij inrichting van
nieuwe gebieden werd geopperd voor  een inrichting voor een klein publiek. Waarbij
de diversiteit aan natuur zichtbaar wordt gemaakt door bijvoorbeeld ‘informatie’
elementen. Het specifieke van de plek (zowel in termen als type natuur en type
cultuurhistorie) moet duidelijk het voortouw hebben. Er ligt een sterke nadruk op
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ecologie ofwel de intrinsieke waarde van de natuur. Er wordt weinig ruimte
toebedeeld aan belevingssferen als ‘Amusement’ en ‘Sport’.

Opmerkingen:
• De belevingssferen werden verschillend geïnterpreteerd. Amusement werd snel

gezien als pretpark (er werd verwezen naar Julianatoren); Natuur werd minder
gezien als ‘de batterij op laden’, maar meer als ‘echte’ natuur in ecologische
termen. Informatie werd teveel gezien als 'informatiebordjes ophangen'. In de
termen waarmee men de unieke plekken beschreef, zaten elementen van de
belevingssfeer Informatie en elementen van de belevingssfeer Natuur. Sport werd
soms alleen opgevat als 'een sporthal'. Sport als belevingssfeer werd in de
discussie niet vaak genoemd.

• In het algemeen vond men het moeilijk om het concept Groene Mal te begrijpen.
Wat de Groene Mal is en hoe deze zou kunnen worden ingericht werd niet of
nauwelijks beantwoord. Waarschijnlijk komt dit doordat  wijk- of
dorpsraadvertegenwoordigers meer naar de eigen bestaande wijk kijken en
minder naar de gehele gemeente.

• De workshop was ondermeer bedoeld om meer informatie te krijgen over de
betekenis van unieke plekken in Apeldoorn en te achterhalen of men dit soort
plekken in de Groene Mal ook wenste. Dit werd bemoeilijkt door onder andere
bovengenoemde opmerkingen.

• (aanbeveling: betekenis achterhalen door diepte interviews)
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Bijlage 9 Beoordeling foto's per gebied en per belevingssfeer

Zuidbroek

Tabel 80: Meest aantrekkelijke foto bij belevingssfeer Zuidbroek
Belevingssfeer Geen van drieën Foto 1 Foto 2 Foto 3 Totaal

N % N % N % N % N
Amusement 55 23,2 50 21,1 108 45,6 24 10,1 237
Informatie 36 16,1 34 15,2 69 30,9 84 37,7 223
Natuur 24 10,5 10 4,4 77 33,6 118 51,5 229
Sport 60 26,8 22 9,8 83 37,1 59 26,3 224

Tabel 81: Minst aantrekkelijke foto bij belevingssfeer Zuidbroek
Belevingssfeer Geen van drieën Foto 1 Foto 2 Foto 3 Totaal

N % N % N % N % N
Amusement 50 21,0 68 28,6 27 11,3 93 39,1 238
Informatie 32 14,3 68 30,3 71 31,7 53 23,7 224
Natuur 61 26,7 110 48,2 49 21,5 8 3,5 228
Sport 56 25,1 123 55,2 20 9,0 24 10,8 223

Ugchelse beek
Tabel 82: Meest aantrekkelijke foto bij belevingssfeer Ugchelse Beek

Belevingssfeer Geen van
drieën

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Totaal

N % N % N % N % N
Amusement 33 15,4 36 16,8 94 43,9 49 22,9 214
Informatie 21 10,7 41 20,9 123 62,8 11 5,6 196
Natuur 14 7,0 54 27,1 87 43,7 44 22,1 199
Sport 38 19,2 28 14,1 93 47,0 39 19,7 198

Tabel 83: Minst aantrekkelijke foto bij belevingssfeer Ugchelse Beek
Belevingssfeer Geen van

drieën
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Totaal

N % N % N % N % N
Amusement 40 18,7 56 26,2 39 18,2 77 36,0 214
Informatie 31 15,7 51 25,9 9 4,6 106 53,8 197
Natuur 69 33,8 50 24,9 23 11,4 60 29,9 201
Sport 39 19,8 55 27,9 26 13,2 77 39,1 197
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Weteringse broek
Tabel 84: Meest aantrekkelijke foto bij belevinssfeer Weteringse broek
Belevingssfeer Geen van

drieën
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Totaal

N % N % N % N % N
Amusement 31 15 41 19,8 77 37,2 57 27,5 207
Informatie 46 22,9 43 21,4 71 35,5 40 19,9 201
Natuur 18 8,9 59 29,2 78 38,6 47 23,3 202
Sport 64 32,7 22 11,2 61 31,1 49 25,0 196

Tabel 85: Minst aantrekkelijke foto bij belevingssfeer Weteringse broek
Belevingssfeer Geen van

drieën
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Totaal

N % N % N % N % N
Amusement 29 14,0 67 32,4 52 25,1 58 28,0 207
Informatie 43 21,5 93 46,5 26 13,0 37 18,5 200
Natuur 81 40,1 24 13,4 43 21,3 51 25,2 202
Sport 38 19,3 75 38,1 37 18,8 47 23,9 197
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Bijlage 10 Fietswensen

Tabel 86: Mening van respondenten per wijk over de huidige onder- en bovendoorgangen van de A1 en de A50
(in aantallen)
Wijk geen mening Precies goed Er zijn meer

overgangen
nodig

niet mooi Maak er
nooit
gebruik van

totaal

NO 17 46 18 15 12 108
ZO 11 67 18 24 14 134
ZW 4 21 3 1 5 34
buiten 4 16 4 13 5 42
centrum 15 45 18 32 43 153
noord 9 12 13 7 14 55
oost 5 41 12 10 8 76
zuid 4 56 8 9 10 87

Totaal 69 304 94 111 111 689
10,0% 44,1% 13,6% 16,1% 16,1% 100,0%

Tabel 87: het gemiddelde aantal minuten die respondenten uit een bepaalde wijk tijdens een fietstocht door de
bebouwde kom maximaal wil fietsen

Wijk Minuten
NO 16,3
ZO 19,5
ZW 25,0
Buiten 12,7
centrum 18,8
N 15,9
O 21,2
Z 20,4
totaal 16,6
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Bijlage 11 Foto's van de huidige situaties en de belevingssferen

Ugchelse beek    Huidige situatie
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Amusement
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Natuur
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Informatie
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Sport
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Weteringse broek    Huidige situatie
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Amusement
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 Natuur
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Informatie
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Sport
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Zuidbroek  Huidige situatie
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Amusement
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Natuur
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Informatie
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Sport
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Bijlage 12 De web-enquête: een impressie
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Bijlage 13 Groene Mal projecten
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Bijlage 14 In de reeks belevingsonderzoek zijn de volgende
publicaties verschenen

1. Jacobs, M.[H.], Van den Berg, A.[E.], Van Kralingen, R.[B.A.S.], Langers, F. &
De Vries, S. (2002). Waterbeelden: Een studie naar de beelden van waternatuur onder
medewerkers van Rijkswaterstaat. Rapport 512, reeks belevingsonderzoek nr. 1.
Wageningen: Alterra.

2. Van den Berg, A..E. & Casimir, T. (2002). Landschapsbeleving en cultuurhistorie. Een
theoretische en empirische verkenning van de invloed van cultuurhistorie op de beleving van het
landschap. Rapport 582, reeks belevingsonderzoek nr. 2. Wageningen: Alterra.

3. Van den Berg, A.[E.], Van de Ven, M.[O.M.], & Lengkeek, J. (2002). De
maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk gebied: de
integrale beplantingsmethode vergeleken met de traditionele blijvers-wijkers methode. Rapport
598, reeks belevingsonderzoek nr. 3. Wageningen: Alterra.

4. Van den Berg, A.[E.], Jacobs, M.[H.] & Langers, F. (2002). Beleving kustveiligheid.
Rapport 583, reeks belevingsonderzoek nr. 4. Wageningen: Alterra.

5. Langers, F., Jacobs, M.H., & Van Kralingen, R.B.A.S. (2002). Waterbeelden; Studie
naar de beelden van water onder de Nederlandse bevolking. Rapport 628, reeks
belevingsonderzoek nr. 5. Wageningen: Alterra.

6. Van den Berg, A.E., Blok, S., Hueber, M.H.C., Köbben, J. & Schöne, M.B.
(2003). De beleving van collectieve tuinen: ontwerpen voor doelgroepen op basis van
belevingsonderzoek. Rapport 655, reeks belevingsonderzoek nr. 6. Wageningen:
Alterra.

7. Vries, S. de & Gerritsen, E. (2003). Van fysieke kenmerken naar landschappelijke
schoonheid; de voorspellende waarde van fysieke kenmerken, zoals vastgelegd in ruimtelijke
bestanden, voor de schoonheidsbeleving van Nederlandse landschappen. Rapport 718, reeks
belevingsonderzoek nr. 7. Wageningen: Alterra.

8. Buijs, A.E. & Van Kralingen, R.B.A.S. (2003). Het meten van beleving. Inventarisatie
van bestaande indicatoren en meetmethoden. Rapport 782, reeks belevingsonderzoek nr.
8. Wageningen: Alterra.

9. Buijs, A.E. e.a. (2003). Gevoelsrendement van natuurontwikkeling langs de rivieren.
Alterra-rapport 898. Reeks belevingsonderzoek nr. 9. Wageningen. Alterra.

10. Gerritsen, E & C.M. Goossen (2004). Beoordeling van recreatieve belevingssferen door
inwoners van Apeldoorn. Een onderzoek naar de wensen van inwoners van de gemeente
Apeldoorn over het toekomstige gebruik en beleving van de Groene Mal. Rapport 891, reeks
belevingsonderzoek nr. 10, Wageningen. Alterra.
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