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Zoeken naar belevingswaarden

behoeve van een of meer besluiten die over de betreffende
activiteit moeten worden genomen.
omgevingsanalyse

Eerste fase van belevingswaardenonderzoek waarbij alle
relevante belangengroepen in kaart worden gebracht

oordeel

score op variabele (zie ook 'betekenis')

projectnota/MER

In een projectnota/milieu-effectrapport worden enkele mogelijke
oplossingen voor een specifiek probleem aangedragen. Van die
oplossingen worden de effecten op bet milieu en een aantal
andere aspecten bepaald en beoordeeld. De projectnota is
bedoeld om de keuze voor de oplossing te ondersteunen.

semi-gestructureerde diepteinterviews

Gesprekken verlopen niet aan de hand van een standaard
vragenlijst maar met behulp van een aantal gespreksthema's.
Hierdoor wordt er zo weinig mogelijk gestuurd door de
onderzoeker en kan de respondent aangeven wat voor hem
relevant is.

toetsend
belevingswaardenonderzoek

Derde fase van belevingswaardenonderzoek waarbij de
resultaten van de tweede fase gevalideerd en waar nodig
aangevuld worden.

variabele

Kenmerk dat verschillende waarden (grootheden) kan
aannemen.

verkennend
belevingswaardenonderzoek

Tweede fase van belevingswaardenonderzoek waarbij men
inzicht tracht te krijgen in de betekenis van de huidige situatie en
ingrepen daarin voor direct betrokkenen.
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Bijlage II

20 maart 2000

Overzicht verkennende belevingswaardenonderzoeken

Project

Publicatie

m.e.r.?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uitwijkhaven Lobith
1994
Ja
Bomendijk
06-1994
Ja
Tangenten Eindhoven
09-1996
Ja
Baggerspecie stortplaats IJmeergebied
11-1996
Ja'
Rijksweg 2 Passage Maastricht bestaande traverse
en woonkern Meerssen
03-1997
Ja
Rijksweg 2 Passage Maastricht spiegeltrace
07-1997
Ja
Structurele aanpak zoute baggerspecie-problematiek
in Noord-Holland "Bende moet je opruimen"
11-1997
Ja
9. Rijksweg 2 Passage Maastricht Verknoping
Rijksweg 2/Rijksweg 79
12-1997
Ja
10.
Pilot baggertechniek Waal
11 .Risicobeleving Hoogwater (Buitendijkse gebieden)
02-1998
Nee
12.
Visie op kustontwikkeling
13.
A16/13 Terbregseplein-Kleinpolderplein
14.
A12 Utrecht Veenendaal en HST
15.
Voorstudie belevingswaarden ten behoeve van TNLI
16.
Landaanwinning (PMR Maasvlakte 2)
17.
Bestaand Rotterdams Gebied (PMR)
IS.Zuidwest-Nederland (PMR)
04-1999
Ja
19.De Kerf
07-1999
Nee
In het kader van de m.e.r., maar uitdrukkelijk geen onderdeel van het MER (Belevingsonderzoek baggerspeciestortplaats
IJmeergebied p.9).

De tabel is gebaseerd op het intern werkdocument, methode-ontwikkeling
belevingswaardenonderzoek: huidige stand van zaken, van Anouk Tompot, September 1997
In tabel bij uitvoerders: a = auteur, i = interviewer, p = projectleider
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01-1998
02-1998
04-1998
05-1998
07-1998
12-1998
03-1999

Datum

Project

1994

Uitvoerders
leden sc-dlo:
Coeterier, J.F. (a)
(ip onbekend)

Doel
opsporen van de huidige
gebiedskwaliteiten en de
invloed van autonome
ontwikkelingen daarop
beschrijven van de te
verwachten effecten van de
alternatieven op de
aanwezige gebiedskwaliteiten
aangeven van mogelijke
mitigerende en
compenserende
maatregelingen voor de
alternatieven

06-1994 Stolp, A. (aip)
Westen, van J. (i)

inventariseren van meningen
en waardeoordelen van
relevante betrokkenen

09-1996 Brouwer, H. (ai)
Cox, O. (ai)
Duinhoven, G. v. (i)
Hoeksema, T. (i)
Nagel, K. van der

in beeld brengen van sociale
aspecten (effecten van de
boogde ingreep op de
betekenis die lokale
betrokkenen aan hun
omgeving toekennen)
zo volledig mogelijk beeld
geven van de manieren
waarop het studiegebied
gewaardeerd kan worden
aanleveren informatie t.b.v.
probleemanalyse
in beeld brengen

Betrokkenen

Methode
open orienterende
interviewbenadering
gebruik beeld- en kaartmateriaal, met
als doel:
*
achterhalen van
indelingscriteria en
kwaliteiten per
landschapstype
*
vaststellen van de
gevoeligheid van het
landschap voor verschillende
typen veranderingen
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
selectie respondenten in samenspraak
met belangenorganisaties
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten

bewoners
schippers
recreanten
(vertegenwoor
digers lokale
belangengroepen, deze
zijn
ondergebracht
in een van de
bovenstaande
groepen
betrokkenen)

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
op basis van omgevingsanalyse
vaststellen categorieen.
team van twee interviewers
verslaglegging interviews
verwerking data en rapportage

bewoners
economisch
gebondenen
recreanten
weggebruikers

Gespreksthema's

Volgens de auteur blijkt het
mogelijk om de beleving van de
respondenten op een aantal
kenmerken of kwaliteiten te
beschrijven (dominante
waarnemingskenmerken), dit
zijn:
eenheid en delen binnen de
eenheid
gebruik
historisch karakter
natuurlijkheid
ruimtelijkheid
onderhoud en verzorging
bewoners met
relatie met gebied
kenmerken van gebied
speciale
waardering van landschap
interesse
veranderingen aan
bewoners
landschap (verleden)
agrariers
recreanten
visie op ontwikkeling
noodzaak van ingreep
kunstenaars

(g|!

■

—

1

-

.

(i)
Snoek, J. (i)
Stolp, A. (ap)
Vliet, J. van (ai)
Wuisman, 1. (i)

■gll
sssl*
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relatie met gebied
kenmerken van gebied
beleving van de huidige
situatie
veranderingen in de
omgeving
problematiek
oplossingen van
respondenten
readies op voorlopige
planalternatieven
aandachtspunten

Analyse
bepalen overeenkomsten en verschillen
tussen de groepen betrokkenen
Per alternatief een beoordeling per
groep betrokkenen
Per alternatief mitigerende en
compenserende maatregelen per groep
betrokkenen

vergelijking mening deskundigen en
lokale betrokkenen
creeren beoordelingskader betrokkenen
*
Natuur & Landschap
*
Landbouw
*
Recreatie
creeren beoordelingskader deskundigen
*
rivier en waterkering
*
grondgebruik
*
abiotisch milieu
*
biotisch milieu
*
cultuurhistorie
*
landschap
plaatsen van beoordelingskaders in de
dimensies; fysiek, intellectueel,
emotioneel en spiritueel
onderscheid tussen eigenwaarden en
gebruikswaarden
beoordelingskader
1. vaststellen belevingscriteria
2. vaststellen
beoordelingsaspeden

Datum

Project

Uitvoerders

Doel

Betrokkenen

Methode

Gespreksthema's

:

:

11-1996 Snoek, J. (i)
Stolp, A. (ap)
Vliet, J. van (ai)
Westen, J. van (i)

alternatieven en identificeren
aandachtspunten
genereren
beoordelingsaspecten
inventariseren van waarden
van gebied voor relevante
betrokkenen

Mi*

:

Analyse

■

■

- '

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
recreanten
economisch
gebondenen

informatie over de
respondent
relatie met het gebied
kenmerken van het gebied
waardering van het gebied
oeleving van veranderingen
in en rond het gebied
problematiek
mogelijke locatie en
inrichting

vaststellen beoordelingscriteria
1. vaststellen kernkwaliteiten
gebied, daarna:
2. destilleren richtlijnen voor het
selecteren van locaties
beoordelingskader, dit houdt in het
vergelijken van de lokatie-alternatieven
in het lokatie-MER met de
beoordelingscriteria. Het
beoordelingskader is echter niet
weergegeven in het rapport.

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
economisch
gebondenen

relatie met de omgeving
beleving huidige situatie
veranderingen in de
omgeving
problematiek
reacties op voorlopige
oplossingsrichtingen

beoordelingscriteria, deze worden
afgeleid uit de beleving van de huidige
situatie en uit de beleving van de
verschillende oplossingsvariantei.
beoordelingskader, bestaat uit een
overzicht van beoordelingscriter a
de belevingsaspekten kunnen worden
ingedeeld in de volgende categorieen
van beoordelingscriteria;
* kwaliteit wonen
* kwaliteit leefomgeving

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers

bewoners
economisch
gebondenen

relatie met de omgeving
beleving huidige situatie
beleving veranderingen in de
omgeving
problematiek
reacties op planalternatieven
aandachtspunten voor
ontwerp

beoordelingscriteria, deze word an
afgeleid uit de beleving van de nuidige
situatie en uit de beleving van ce
verschillende oplossingsvarianten.
beoordelingskader, bestaat uit een
overzicht van beoordelingscrite'ia
de belevingsaspekten kunnen v/orden
ingedeeld in de volgende categorieen
van beoordelingscriteria:

—

Rijksweg 2
Passage

ode*
traverse en
woonkern
Meerssen

03-1997 Nagel, C. van der
(ai)
Pol, C. van der (i)
Vlieger, W. de (ai)
Vliet, J. van (aip)

Ilftlisifi

■

:

.

Rijksweg 2
Passage
Maastricht
spiegeltracd

07-1997 Stolp, A. (p)
Vlieger, W. de (p)
Vliet, J. van (p)
leden NSS/
Marktonderzoek:
Kerstens, J. (aip)
Luttervelt, K. v.
(aip)

in kaart brengen wat de
betekenis is van de huidige
situatie vanuit de beleving
van de lokale
belanghebbenden en wat de
effecten zijn van een ingreep
op de beleving
aanleveren van informatie
t.b.v. de probleemanalyse
in beeld brengen meningen
over oplossingsvarianten en
het identificeren van
aandachtspunten voor het
detailontwerp van deze
alternatieven
genereren van
beoordelingscriteria
beschrijving huidige situatie
alsmede van de
veranderingen daarin
opstellen beoordelingscriteria
identificeren van
aandachtspunten
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Datum

Uitvoerders

Doel

Betrokkenen

Methode

■

_
ll

.

:

baggerspecieproblematiek in
Noord-Hblland
"Bende meet je

11-1997 Berkvens, R. (i)
Duinhoven, G. v. (i)
Kamp, C. (i)
Snoek, J. (i)
Thijse, G. (i)
Stolp, A. (p)

beschrijving huidige situatie
alsmede van de
veranderingen daarin
identificeren van
aandachtspunten
opstellen beoordelingscriteria

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestrudureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
recreanten
kunstenaars
horecaondernemers

relatie met de omgeving
beleving huidige situatie
readies op ontwikkelingen
en veranderingen in de
omgeving
readies op de problematiek
readies op planalternatieven
readies oplossing op
onderzoekslokatie
aandachtspunten voor
ontwerp

beoordelingskader, deze bestaat uit een
beschrijving van de belevingswaarden in
de verschillende gebieden en uit
beoordelingscriteria
de beoordelingscriteria kunnen worden
onderscheiden in locatiegebonden
criteria en in niet-lokatie gebonden
criteria
de niet-lokatie gebonden criteria hebben
vooral betrekking op de
oplossingsprincipes (veiligheid,
zichtbaarheid en oplossend vermogen)
bij de locatiegebonden criteria is een
onderscheid gemaakt tussen algemene
kwaliteiten van de gebieden
(karakter/sfeer, ruimte/openheid/
visuele kenmerken, rust en
natuurwaarden) en de specifieke
adiviteiten die voor het gebied relevant
zijn (vissen, paardrijden of wandelen)

beeld schetsen
belevingsaspekten
het leveren van
beoordelingscriteria voor het
toetsend belevingsonderzoek
identificeren van
aandachtspunten

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestrudureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
geluidsopnamen en elektronische
aantekeningen
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners

relatie met de omgeving
beleving huidige situatie
beleving veranderingen in de
omgeving
problematiek
readies op planalternatieven
aandachtspunten voor
ontwerp

beoordelingscriteria, deze worden
afgeleid uit de beleving van de huidige
situatie en uit de beleving van de
verschillende oplossingsvarianten.
beoordelingskader, bestaat uit een
overzicht van beoordelingscriteria
de belevingsaspekten kunnen worden
ingedeeld in de volgende categorieen
van beoordelingscriteria:
*
kwaliteit wonen
*
kwaliteit leefomgeving

leden voorlichtingskundig
Adviesbureau
Wijzer:
Cox, O. (ai)
Hoeksema, T, (ai)

;
Maastricht
Verknoping
Rijksweg 2
/Rijksweg79
:

■ ■

12-1997 Stolp, A. (p)
Vlieger, W. de (p)
Vliet, J. van (p)
leden NSS/Marktonderzoek :
Kerstens, J. (aip)
Luttervelt, K. v.
(aip)
Zijdenbos, A. (ap)

Analyse
kwaliteit wonen
kwaliteit leefomgeving

geluidsopnamen en elektronische
aantekeningen
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

Verbiest, S. (aip)
Zijdenbos, A. (ap)

:

Gespreksthema's
:
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Project
Pilot
baggertechniek
Waal

—

Risicobeleving
Hoogwater
(Buitendijkse
gebieden)

Datum

Uitvoerders

01-1998 Balledux, A. (p)
Snoek, J. (ai)
Tompot, (i)

02-1998 Bakker, J. (ai)
Lageweg, M. (ai)
Vlieger, W. de (p)
Vollering, D. (ai)
Wuisman, J. (i)

Doel
inzicht in risicobeleving van
gebruikers door verzamelen
van informatie over de
huidige beleving van
veiligheid en hinder in het
gebied en manier waarop
deze beleving beinvloed
wordt door uitvoeren van
voorgenomen ingreep

in kaart brengen op welke
wijze bewoners van
risicogebieden het risico
beleven dat zij lopen
inzicht geven in ervaringen
van betrokkenen met
communicatie en
overheidsvoorlichting

Gespreksthema's

Methode
gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
geluidsopnamen en elektronische
aantekeningen
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage
gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestrudureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers, in
wisselende samenstelling om
onderlinge controle op de gevolgde
methode mogelijk te maken
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

- g w,:
Visie op

kustontwikkeling

V

02-1998 Duinhoven, G. (i)
Lageweg, M. (i)
Snoek, J. (a)
Vlieger, W. de (ap)
Voilering, C. (ai)

het verkrijgen van inzicht in
de belevingswaarden van de
kust voor de gebruikers ervan

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestrudureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers, in
wisselende samenstelling om
onderlinge controle op de gevolgde
methode mogelijk te maken
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beroepsscheep
-vaart
baggerbedrijve
n
scheepvaartregulerende
instanties

Respondenten op
vier manieren in
te delen:
binnendijks en
buitendijks
wonende
respondenten
geevacueerde
en nietgeevacueerde
respondenten
particulieren
en
respondenten
met een
bedrijf
bewoners van
oudsher en
nieuwkomers
bewoners
recreanten
economisch
gebondenen

Analyse

informatie over de
respondent en
betrokkenheid Waal
beleving veiligheid Waal
beleving van baggeren op
de Waal
Mogelijke baggertechnieken

geanalyseerd op aspeden van
veiligheidsbeleving (m.b.t. mist, wind en
drukte) in het algemeen en per techniek
in het bijzonder

huidige woonsituatie
relatie met de omgeving
beleving van
veiligheid/risico's in het
algemeen
waardering van de rivier/zee
en informatie hierover
beleving risico's hoogwater
informatie en
informatiebehoefte bij
dreiging
/evacuatie/overstroming
algemene
informatiebehoefte

analyse van subjedieve risicobeleving,
welke uit de volgende vier dimensies
bestaat:
*
risicoperceptie
*
risicobeoordeling
*
houding t.a.v. risico's
*
zelfredzaamheid
de verschillende typen responderten zijn
vervolgens vergeleken op basis van de
dimensies (binnendijks vs. Buitendijks)

relatie met de omgeving
beleving van de huidige
situatie
beleving veranderingen
beleving van mogelijke
kustontwikkelingen in de
omgeving
mitigerende en
compenserende maatregelen

opstellen gebruikswaarden en daaruit
het filteren van de kernkwaliteiten
de kernkwaliteiten (ook wel
kernelementen genoemd) zijn vrijwel
hetzelfde als de kernelementen die
gevonden zijn in de analyse van
bestaande
belevingswaardenonderzoeken (IJmeer,
Zoute baggerspecie problematiek
Noord-Holland, Hoogwater), deze zijn:
*
openheid, ruimte en horizon
*
kust is een natuurlijke oase

Datum

Project

Uitvoerders

Doel

Betrokkenen

Methode
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

mmmssmmms

m

•

i

04-1998 leden CEA:
Dullens, M. (i)
Florschiitz, C. (ai)
Gerrits, M. (i)
Groene, M. de (i)
Leenders, H. (aip)
Steenwinkel, I. (ai)
4 m is
Straatman, T. (i)
Veeneman, H. (i)

een beschrijving van de
huidige situatie en
veranderingen
een voorlopig
beoordelingskader
identificeren van
aandachtspunten

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestrudureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers, in
wisselende samenstelling om
onderlinge controle op de gevolgde
methode mogelijk te maken
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
recreanten
agrariers
natuurliefhebbers

relatie met de omgeving
beleving huidige situatie
veranderingen in de
omgeving
problematiek
readies op planalternatieven

het geven van een
beschrijving van de huidige
situatie en veranderingen
het geven van de visie op de
problematiek
het geven van readies op de
concept- planalternatieven
het opstellen van en
voorlopig beoordelingskader
met betrekking tot de
beleving van het gebied
het identificeren van
aandachtspunten voor het

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestrudureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
recreanten
agrariers
natuurliefhebbers

relatie met de omgeving en
beleving van de huidige
situatie
readies op ontwikkelingen
en veranderingen in de
omgeving
readies op de problematiek
readies op (elementen van)
de conceptplanalternatieven
aandachtspunten voor
inpassing

lUlSSiif

05-1998 Vollering, A. (a)
I en
leden CEA:
Dullens, M. (i)
Florschiitz, C. (ai)
Gerrits, M. (i)
Groene, M. de (i)
Leenders, H. (ai)
Roest-Aalbregt, S.
(i)
Steenwinkel, I, (aip)
Straatman, T. (i)
Teunissen, B. (i)
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van rust en ruimte
kustgebied als natuur- en
woongebied
* kust als recreatiegebied
beoordelingscriteria opstellen aan de
hand van de kernkwaliteiten, (dit houdt
in dat kustontwikkeling aan bepaalde
eisen moet voldoen)
opstellen visie-elementen (richtlijnen
voor een visie op kustontwikkeling voor
het aspect belevingswaarden)
weergave belevingswaarden van huidige
situatie en weergave readie op de
concept-planalternatieven
belevingswaarden in verband brengen
met sociale deelaspeden (visuele hinder,
bereikbaarheid langzaam verkeer, sociale
veiligheid, barridewerking, bouwhinder,
geluidsoverlast en stankoverlast)
formuleren beoordelingscriteria aan de
hand van het bovenstaande, waarmee
mogelijke effeden van planalternatieven
kunnen worden bepaald
de beoordelingscriteria zijn:
* kwaliteit woon- en leefmilieu
* kwaliteit woonomgeving
* recreatieve waarden
* natuurwaarden
* sociale veiligheid
* verkeersafwikkeling/
bereikbaarheid
beoordelingscriteria, deze worden
afgeleid uit de beleving van de huidige
situatie en uit de beleving van de
verschillende oplossingsvarianten en de
readies op oplossingen.
beoordelingskader, bestaat uit een
overzicht van beoordelingscriteria
gesplitst in A12 en het Spoor, beiden zijn
weer onderverdeeld in
beoordelingscriteria en aanvullende
beoordelingscriteria
de beoordelingscriteria (en niet de
aanvullende) zijn onderverdeeld in de
*

■
•

Analyse

Gespreksthema's

Project

Datum

Uitvoerders

Doel

Betrokkenen

Methode

Gespreksthema's

Analyse

Xt Wf ii!

Veeneman, H. (i)

07-1998 Vlieger, W. de (p)
Voorstudie
belevingswaarde
leden Van Nes RM
n ten behoeve
BV:
van TNLI
Vellekoop, A. (a)
Joossen, J. (a)
(i onbekend)

12-1998 leden SWOKA:
Planning, C. (a)
Noort, R. van (a)
Smink, G. (a)

11
s

(ip onbekend)

detailontwerp van de
concept-planalternatieven

het onderzoek is te splitsen in de twee
gebieden:
* A12 (Utrecht-Arnhem)
* Spoor (HST-Oost en Rail 21)

het verkrijgen van globaal
inzicht in de
belevingswaarden van de
kust en de Flevopolder voor
gebruikers ervan en hoe de
belevingswaarden zouden
kunnen worden bei'nvloed
wanneer er ontwikkelingen
met betrekking tot een
tweede nationale luchthaven
in deze omgeving zouden
plaatsvinden

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
fenomenologische
onderzoeksmethode
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
team van twee interviewers
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage
verschillende soorten aanpak,
Flevopolder, kustgebied en
Maasvlakte

bewoners
recreanten
(alleen bij
kustgebied)

relatie met de omgeving
beleving huidige situatie
beleving veranderingen
beleving mogelijke aanleg
van een tweede nationale
luchthaven (of: van
mogelijke
kustontwikkelingen in de
omgeving)
mitigerende en
compenserende
maatregelingen

het in kaart brengen van
belevingscriteria
beschrijving waarde-oordelen
van respondenten over
omgevingskwaliteiten en de
mate waarin zij aantasting
van deze waarden
ondervinden

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
pilot interviews
tijdens interviews gebruik gemaakt
van Means-End-Chain analysis
team van twee interviewers, in
wisselende samenstelling om
onderlinge controle op de gevolgde

bewoners
recreanten
professioneel
betrokkenen

relatie met de omgeving
beleving van veranderingen
in de omgeving
problematiek
readies op planalternatieven
aandachtspunten
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groepen:
* wonen
* recreatie/natuur
* verkeer
vervolgens worden verwijstabellen
weergegeven voor de
beoordelingscriteria (en niet de
aanvullende), het kader is hierin
uitgebreid met kolommen van de
onderzochte gebieden, de kolommen
zijn echter leeg
vaststellen kernkwaliteiten Flevopolder:
* ruimte, rust en mooie natuur
* dorpse karakter en de sfeer
* centrale ligging in het land
* verkrijgbaarheid van
betaalbare woningen
vaststellen kernkwaliteiten kustgebied
* openheid, ruimte en horizon
* kust is een natuurlijke oase
van rust en ruimte
* kustgebied als natuur- en
woongebied
* kust als recreatiegebied
opstellen kansen en bedreigingen voor
Flevopolder en kustgebied
vaststellen kernkwaliteiten Maasvlakte
* landschap
* natuur
* leefmilieu
* recreatie(mogelijkheden)
* verkeer
via de Means-End-Chain.analyse
inventariseren belevingsaspekter
bovenstaande analyse levert aspeden op
met daaraan gekoppeld de waarden
waaraan de aspeden volgens de
respondenten appelleren
vervolgens leidt dit tot een
beoordelingskader, waarin een
koppeling wordt gelegd tussen:
onderwerp -> kenmerken
beoordelingscriteria -> waarden
bijv. onderwerp: woonplaats, natuur

Datum

Project

MfiF' •

Uitvoerders

Doel

Gespreksthema's

03-1999 leden Ergo:
Valk, M.C.
Vos, M.

Bestaand
Rotterdams
Gebied
(PMR)

(aip onbekend)

m

04-1999 leden Swoka:
Hanning, c. (a)
Noort, van R. (a)
Oostdijk, A. (a)

in kaart brengen van
belevingscriteria die relevant
zijn voor de oplossingsrichting
kwalitatieve beschrijving van
de beleving van de huidige
situatie: een beschrijving van
de waardeoordelen van
gebiedsgebruikers over de
omgevingskwaliteiten en de
mate waarin deze gebruikers
een aantasting van deze
waarden ondervinden.

semi-gestructureerde diepteinterviews
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
tijdens interviews gebruik gemaakt
van Means-End-Chain analysis
(betekenisstructuuranalyse)
interviews vastgelegd op audiotape
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
werkenden

beleving huidige situatie
beleving van veranderingen
in de omgeving
problematiek
readies op planalternatieven
aandachtspunten

in kaart brengen van de
belevingscriteria die relevant
zijn voor de oplossingsrichting
opleveren van een
kwalitatieve beschrijving van
de beleving van de huidige
situatie
opleveren van een overzicht
van meningen over de
oplossingsrichting
in kaart brengen specifieke
aandachtspunten voor de
verschillende varianten

semi-gestrudureerde diepteinterviews
seledieve steekproef onder lokale
betrokkenen
tijdens interviews gebruik gemaakt
van Means-End-Chain analysis
(betekenisstruduuranalyse)
interviews vastgelegd op audiotape
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

bewoners
recreanten
werknemers in
het haven- en
industriegebie
d

beleving huidige situatie en
visie op de leefbaarheid van
de omgeving
beleving van veranderingen
in de omgeving
problematiek
beleving

m

89-
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Analyse
bijv. kenmerken: karakter plaats,
voorzieningen
bijv. beoordelingscriteria: winkels,
vergrijzing
bijv. waarden: rust, vrijheid

methode mogelijk te maken
schriftelijke weergave van interviews
ter goedkeuring voorgelegd aan
respondenten
verwerking data en rapportage

'

m

Betrokkenen

Methode

bepalen aandachtsgebieden per
onderwerp
bepalen van acute en dreigende
knelpunten
weergave analysekader, deze bestaat uit
de schema's:
*
huidige situatie
*
oplossingsrichting BRG
ieder schema bestaat vervolgens weer
uit:
*
onderwerp
*
aandachtsgebied/onderwerp
*
beoordelingscriterium
*
omwonend en/of werkend
*
waarde (de onderzoekers
hebben hierbij de nodige
interpretatie vrijheid genomen
?!)
via de Means-End-Chain analyse
inventariseren belevingsaspekten
bovenstaande analyse levert aspeden op
met daaraan gekoppeld de waarden
waaraan de aspeden volgens de
respondenten appelleren
vervolgens leidt dit tot een
toetsingskader, waarin een koppeling
wordt gelegd tussen: onderwerp ->
kenmerken
belevingscriteria ->
waarden
in het toetsingskader is een onderscheid
gemaakt tussen beleving van omgeving
en beleving van de uitbreidingen van
haven- en industriegebied
In beide belevingen is vervolgens weer
een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds alle deelgebieden en anderzijds
alle deelgebieden apart

Uitvoerders

Doel

Methode

Betrokkenen

Gespreksthema's

Analyse

^
daarna worden de eindwaarden
weergegeven

II
V.. ::

07-1999 Welle, E van (ap)

leden
voorlichtingskundig
Adviesbureau

i

i

Wijzer:
Cox, O

■

(I onbekend)

inzicht bieden in de bonding
van publieksgroepen ten
aanzien van dynamised
kustbeheer in bet algemeen
en de toepassing ervan in bet
project ‘De Kerf' in bet
bijzonder
inzicht bieden in de
natuurbeleving en beleving
van veiligheid van dynamised
kustbeheer in bet project 'De
Kerf

gebruikers georienteerde
onderzoeksmethode
semi-gestructureerde diepteinterviews
selectieve steekproef onder lokale
betrokkenen
tijdens interviews gebruik gemaakt
van
een interviewer
interviews vastgelegd op audiotape
verwerking data en rapportage

90-

-

bezoekers die
in de
onmiddellijke
omgeving van
bet duingebied
wonen

beleving van de
woonomgeving
natuurbeleving
beleving van De Kerf
beleving dynamised
kustbeheer in bet algemeen

overzicht van belevingswaarden
gegroepeerd per gespreksthema
toelichting van de volgende
belevingswaarden van De Kerf:
*
variatie
*
toegankelijkheid
*
aanwezigheid van vuil
*
bijdrage aan
natuurontwikkeling
*
veiligheid
toelichting van de volgende
belevingswaarden van bet dynamised
kustbeheer in bet algemeen:
*
zichtbaarheid van de
inspanningen
*
zichtbaarheid van de effecten
van dynamised kustbeneer
*
handhaving veiligheidsniveau
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Bijlage III Tabellen bij pilotstudie
Deze bijlage bevat de 44 tabellen, welke gebruikt zijn bij bet ontwikkelen van bet conceptueel kader in hoofdstuk vijf. Tijdens de
gehele analyse is gebuikt gemaakt van twee groepen respondenten, namelijk de omwonenden en de economisch betrokkenen.
De analyse is stapsgewijs uitgevoerd. De volgende stappen zijn doorlopen:
label
Stap 1
Omwonenden
I t/m 5
1. belevingswaarden op uitspraakniveau
6 t/m 10
2. splitsing van betekenis in een variabele en een oordeel
3. plaatsing van de belevingswaarden in de categorieen cultuur, hybride en natuur
II t/m 13
Economisch betrokkenen
1. belevingswaarden op uitspraakniveau
2. splitsing van betekenis in een variabele en een oordeel
3. plaatsing van de belevingswaarden in de categorieen cultuur, hybride en natuur

14 t/m 18
19 t/m 23
24 t/m 26

Stap 2
Omwonenden
1. cultuur gecategoriseerd op soort element
2. hybride gecategoriseerd op soort element
3. natuur gecategoriseerd op soort element

27
28
29

Economisch betrokkenen
1. cultuur gecategoriseerd op soort element
2. hybride gecategoriseerd op soort element
3. natuur gecategoriseerd op soort element

30
31
32

Stap 3
Omwonenden
1. cultuur onderverdeeld in functionele en structurele betekenis
2. hybride onderverdeeld in functionele en structurele betekenis
3. natuur onderverdeeld in functionele en structurele betekenis

33 t/m 34
35 t/m 36
37 t/m 38

Economisch betrokkenen
1. cultuur onderverdeeld in functionele en structurele betekenis
2. hybride onderverdeeld in functionele en structurele betekenis
3. natuur onderverdeeld in functionele en structurele betekenis

39 t/m 40
41 t/m 42
43 t/m 44

Stap 1 Omwonenden
tabel 1: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 1/10)

0101

0102
0103
0104
0105

elementen van de omBeving
wijk ‘het Ooievaarsnest'

de Pommel met een 'zandvang'
de tuin
Son en Breugel
Oirschot

betekenis
de aard ervan was mede reden om er te gaan wonen; aileen koopwoningen; er hoeft niet geheid te
worden; vlakbij school en werk; grote keuze van percelen; grote vrijheid in bouwen; lekker ruim;
niet al te stil; prettige mensen, hoewel niet iedereen
gebied om soms te wandelen
vogels en andere dieren reden om een tuin te hebben
daar kent r. mensen, reden om er niet te gaan zitten
erg aantrekkelijk: daar is altijd wat te doen, een juweel van een dorp; je komt er niet gemakkelijk in
minder aantrekkelijk: het breidt als maar verder uit; r. winkelt er

0106
0107

Veldhoven
Waalre

0108

Geldrop

0109
0110

Helmond
Deurne

0111

straat 'de Ulenpas'

0112
0113

het centrum van Eindhoven
de buurt van de r.

0114
0115

het noorden van de wijk van r.

veel rijtjeshuizen i.t.t. zuid; geen persoonlijke contacten

het zuiden van de wijk van r.
golfbaan aan de Welschapsedijk

vri|staande huizen i.t.t. noord; persoonlijke contacten; een 'groepsalarmsysteem'
golfen; mooi, wijds, mooi onderhouden; band met de baan

de stad Eindhoven

veel prestigeprojecten door stadsbestuur; geen respect voor het stedelijk erfgoed; te grote stijging
belasting

de Heuvelgallerij
A2 (Root van Metz)
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r

een voorbeeld van een groot project

0116
0117
0118
0119
0120

heeft aantrekkelijke kanten, maar geeft niet voldoende aanleiding om er zich te vestigen; bijzonder
leuke oude kern; er is veel natuur omheen; ken er de autochtonen niet
'is niets'
heeft een slechte naam
er wonen vrienden maar het ligt verder weg
redelijk stil; straat met verkeer een bewuste keuze
r. winkelt er (een belevingswaarde?)
een leuke buurt; penningmeesterschap van de wijkvereniging; enige sociale afstand gewenst

goed: geen verkeer meer door de stad
technisch helemaal tout; een lelijk ding; meer geluid dan vroeger; verspilling; afbreken
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0121

A2

naar familie; naar Weert of Maastricht voor golf; last van files

0122
0123

weg naar Oirschot 'binnendoor'

naar dochter bij file op A2

natuurgebieden ten oosten van Eindhoven
Oirschotse Heide

doorsnijden niet erg

0125

huis van r.

enige plek waar absoluut geen weg mag worden aangelegd

0126

verkeersplein De Hogt

gevaarlijk door woven en oversteken verkeer Antwerpen-Eindhoven met verkeer uit richting
Leenderheide

0124

mogen worden doorsneden door weg

tabel 2: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 2/10)

0201

eletnenten van de omgeving
vliegverkeer rond woning r.

betekenis
gevaarlijk. mooi

0202

geluidswal achter huis

0203
0204

knooppunt Ekkerswijer
de afvalverbranding
de half op de stoep van r.geparkeerde auto's

geeft stilte
stilte

0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221

verkeersdrempels in de buurt van r.
buurt van r. (niet door r. zelf als zodanig
genoemd)
de mensen in de buurt van r.

gevaarlijke stoffen: geur
ergernis: kinderen kunnen niet fietsen, olie, stoep gaat kapot. mensen kunnen niet wandelen
gevaar
verenigingsleven
erg aardig

bet winkelcentrum op 5 km. afstand
locatie woonhuis r.
Aqua Best (recreatieplas in de buurt)

afgelegen
rust
leukvoor de kinderen: surfen en zwemmen

vliegshows Aqua Best's zomers
natuur in de buurt en in Eindhoven

lekker uit bet raam kijken

de binnenroute
de binnenrondweg

heel mooi
potdicht, veel stoplichten
file sneller dan binnenrondweg

de snelweg

potdicht

knooppunt Hogt
de weg richting Acht (Root van Metz)

gevaarlijk
daar knelt het

de verkeerssignalering

zeer gewaardeerd
mooi, geweldig

Oirschotse Heide
sluipverkeer in Eindhoven

negatief (impliciet)

tabel 3: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 3/10)

0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309

elementen van de omgeving
rijksweg 2 bij huis r

betekenis
hinder voor sommige huizen

Noord-Brabant
de lucht in Noord-Brabant
A2 Eindhoven-’s Hertogenbosch

een leuke provincie om te wonen
smog

wegennet rond Eindhoven
gebied waarin de knooppunten De Hogt en
Leenderheide liggen
chipfabriek Philips stadzijde Eindhoven
geluidsscherm tussen woning r. en A2

verbeterd, weinig problemen
doorstroming: niet veel verkeersproblemen
genoeg verkeersknooppunten in gebied
daar zal geen weg (trillingen) langs komen
zinloos, geidverspilling

tabel 4: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 4/10)
elementen van de omgeving
0401
0402
0403
0404
0405
0406

vliegtuigen Welschap
De Strijp
Woenselse Heide

betekenis
geluid maakt zoon r. bang
een fijne buurt
wonen beviel goed

buurt rond de Franse Baan

relatief meer stads, winkelcentrum dichtbij

winkelcentrum in de buurt van r.

zelfstandig bereikbaar
op de fiets zelfstandig bereikbaar

0407

Loerse Hof
omgeving van Eindhoven

0408
0409

bestemmingen buiten Eindhoven
een stad

0410

Eindhoven

daar voelt r. zich goed aangepast; duidelijk verschil met bos

0411

Eindhoven en omgeving (Best, Acht, Waalre,
Leende)

familie

0412
0413

Catharina Ziekenhuis
de bossen in de omgeving van Eindhoven (de
Sonse Bergen, Strijbergse Hei, Leenderheide enz.)
afval van mensen in het bos

werk echtgenoot van r.
vaak wandelen; mooie kleuren; rust; veel te zien; van belang voor opvoeding kinderen; bij voorkeur
niet doorsnijden

de wegen binnendoor naar de bossen

voorkeur
mooi; gemoedelijk; goede banden; anders dan Noordoost-Nederland

0414
0415
0416
0417

Brabant
A2

gelegenheid voor kleine fietstochten
hulp nodig
daar voelt r. zich thuis

hoort daar niet

voor familiebezoek en naar het bos gaan; drukte geen pretje; akelig rijgedrag anderen; veroorzaakt
sluipverkeer door stad bij drukte; minder stank en lawaai in de woonbuurt rond Bosdijk sinds aanleg

0418

routes door de stad

vermijden verkeerssituatie A2

0419
0420

verkeersdrempels in de buurt
verkeer in de buurt

0421

Molenveiden

vermindering sluipverkeer
goed oppassen bij oversteken
mooi; waardevol; ander soort natuurgebied; bij voorkeur niet doorsnijden
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0422
0423

oostelijk deel van Noord-Brabant
ijsbaan van Eindhoven

wielrennen echtgenoot r.
schaatsen echtgenoot r.

tabel 5: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 5/10)
betekenis
toegenomen: vele problemen

elementen van de omgeving
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509

het verkeer in de orngeving
de weg Eindhoven - Den Bosch
weg Eindhoven - Den Bosch via Son en Veghel
verbindingen met de bestaande autosnelwegen rond Eindhoven

een stuk verbeterd: sneller
minder snel
te veel in aantal: verkeersafwikkeling niet snel genoeg
te kort: verkeersafwikkeling niet snel genoeg
een slechte oplossing

invoegstroken autosnelwegen rond Eindhoven
verkeerslichten op knooppunt Leenderheide

lange wachttijden
bottleneck

A2 ten zuiden van Leenderheide
A2 in zuidelijke richting voor knooppunt Batadorp
weefvakken bij knooppunt De Hogt

te kort: geen rustig verkeersbeeld

tabel 6: element-variabele-paren (respondent:!/10)

010101
010102
010103
010104
010105
010106
010107
010108
010109
010201
010301
010401
010501
010502
010503
010601
010602
010701
010702
010703
010801
010901
011001
011002
011101
011102
011201
011301
011302
011303
011401
011402
011501
011502
011503
011601
011602
011603
011604
011605
011701
011702
011703
011801
011901
012001
012002
012003
012004

variabelen

elementen van de omgeving
wijk 'bet Ooievaarsnest’

de aard ervan
hoeveelheid koopwoningen

wijk 'bet Ooievaarsnest'

of er geheid moet worden

wijk 'bet Ooievaarsnest'
vijk ‘bet Ooievaarsnest'
wijk 'bet Ooievaarsnest'

afstand school en werk
keuze van percelen
vriiheid in bouwen

wijk 'bet Ooievaarsnest'
/ijk 'bet Ooievaarsnest'
wijk 'bet Ooievaarsnest'

ruimte
stilte
prettigheid mensen
wandelgeschiktheid

wijk 'bet Ooievaarsnest'
de Pommel met een 'zandvang'
tuin

aanwezigheid vogels en andere dieren
aanwezigheid bekenden
activiteit

Son en Breugel
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Veldhoven
Waalre
Waalre
Waalre
Geldrop

groot
groot
positief
negatief
positief
veel
negatief
groot
moeilijk
negatief

aanwezigheid natuur in omgeving

veel

bekendheid met autochtonen

niet
negatief

reputatie
aanwezigheid vrienden
afstand

slecht

stilte
aanwezigheid verkeer
winkelmogelijkheden

redelijk

Helmond
Deurne
Deurne
straat 'de Ulenpas’
straat ‘de Ulenpas'
het centrum van Eindhoven

positief
positief

de buurt van de r.
de buurt van de r.
aanwezigheid enige sociale afstand
aanwezigheid rijtjeshuizen

positief
veel

het noorden van de wijk van i
het zuiden van de wijk van r.

aanwezigheid vrijstaande huizen

veel

het zuiden van de wijk van r.
het zuiden van de wijk van r.
golfbaan aan de Welschapsedijk

bestaan 'groepsalarmsysteem'
mogelijkheid tot golfen

positief
positief

schoonheid
wijdsheid
onderhoudsstaat

positief

de stad Eindhoven

gehechtheid
aanwezigheid prestigeprojecten

positief
veel

de stad Eindhoven
de stad Eindhoven

behoud stedelijk erfgoed
hoogte belastingen

wemig

mate waarin het het verkeer door de stad vermindert
technische functionaliteit

goed

uiterlijk

lelijk

de buurt van de r.
het noorden van de wijk van r.

golfbaan
golfbaan
golfbaan
golfbaan

aan
aan
aan
aan

de
de
de
de

Welschapsedijk
Welschapsedijk
Welschapsedijk
Welschapsedijk

de Heuvelgallerij
A2 (Root van Metz)
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.

mate waarin het het geluid vermindert
doelmatigheid

A2

of het familiebezoek vergemakkelijkt

A2
A2

of het de reis naar Weert of Maastricht vergemakkelijkt
of er files zijn

012201
012301

weg naar Oirschot 'binnendoor'

of het een kortere reistijd oplevert t.o.v. A2

012401

Oirschotse Heide

012003

positief
niet
vlakbij

toegankelijkheid voor vestiging
expansie
winkelmogelijkheden
historisch gehalte kern

de geluidswal langs de A2 bij woonwijk i
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r

012101
012102

(oordeel)
positief

natuurgebieden ten oosten van Eindhoven
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huis van r.
verkeersplein De Hogt

veiliKheid i.v.m. verkeersstromen

gevaarlijk

tabel 7: element-variabele-paren (respondent 2/10)
elementen van de omgeving
020101
020102
020201
020301
020401
020501
020601

variabelen
veiligheid

vliegverkeer rond woning r.
vliegverkeer rond woning r.

vermakelijkheid

geluidswal achter huis

geluidsbeperkende werking
hoeveelheid geluid
invloed gevaarlijke stoffen

knooppunt Ekkerswijer
de afvalverbranding
de half op de stoep van r.geparkeerde auto's

020801
020901

bet winkelcentrum op 5 km. afstand

021001
021101

locatie woonhuis r.
Aqua Best (recreatieplas in de buurt)

rust

021201

viiegshows Aqua Best
natuur in de buurt en in Eindhoven

vanuit huis bekijken

021301
021401
021501
021601
021701
021801
021901
022001
022101

doodstil

aanwezigheid op de stoep geparkeerde auto's

verkeersdrempels in de buurt van r.
buurt van r. (niet door r. zelfals zodanig genoemd)
de mensen in de buurt van r.

020701

(oordeel)
gevaarlijk
mooi

veiligheid

levensgevaarlijk

aardigheid mensen
afstand tot woning
doodstil

mogelijkheid surfen en zwemmen

de binnenroute
de binnenrondweg

schoonheid
doorstroming
doorstroming

de snelweg

doorstroming

knooppunt Hogt
de weg richting Acht (Root van Metz)
de verkeerssignalering

veiligheid

potdicht

levensgevaarlijk
knellende
zeer gewaardeerd

doorstroming
functionaliteit
schoonheid
hoeveelheid

Oirschotse Heide
sluipverkeer in Eindhoven

tabel 8: element-variabele-paren (respondent 3/10)
elementen van de omgeving
030201

rijksweg 2 bij huis r.

variabelen
geluidshinder

030301
030401

Noord-Brabant
de lucht in Noord-Brabant
A2 Eindhoven-'s Hertogenbosch

leukheid om te wonen
smogvormmg

030501
030601
030701
030801
030901
030902

wegennet rond Eindhoven
gebied waarin de knooppunten De Hogt en Leenderheide liggen
chipfabriek Philips stadzijde Eindhoven
geluidsscherm tussen woning r. en A2
geluidsscherm tussen woning r. en A2

(oordeel)
hinderlijk
leuk

hoeveelheid problemen
doorstroming
aantal knooppunten in gebied
functionaliteit
doelmatigheid

tabel 9: element-variabele-paren (respondent 4/10)

040101

elementen van de omgeving
vliegtuigen Welschap

040201

De Strijp

040301
040401
040402

Woenselse Heide
buurt rond de Franse Baan
buurt rond de Franse Baan

prettigheid wonen
stadse karakter
afstand tot woning

040501

winkelcentrum in de buurt van r
Loerse Hof
omgeving van Eindhoven

bereikbaarheid
bereikbaarheid per fiets
mogelijkheid fietstochten

040601
040701
040801

variabelen
angstaanjagendheid geluid
fijnheid

040901

bestemmingen buiten Eindhoven
een stad

041001
041101

Eindhoven
bos

041102
041201

bos
Eindhoven en omgeving (Best, Acht, Waalre, Leende)

ontspanningsmogeliikheid
FOUT

041301
041401

Catharina Ziekenhuis
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven

wandelmogeliikheden
schoonheid
rust

041402
041403
041404
041405
041406
041407
041501
041601
041602
041603
041604
041701

de bossen in de omgeving van
de bossen in de omgeving van
de bossen in de omgeving van
de wegen binnendoor naar de

of men zich er aangepast voelt
onderscheidendheid van stad

diversiteit

Eindhoven

educatieve waarde

Eindhoven
Eindhoven

reinheid

bossen

Brabant
Brabant

schoonheid

Brabant

gemoedeliikheid
sociale binding

Brabant
A2

onderscheidendheid met Noordoost-Nederland
of het familiebezoek vergemakkelijkt

94-
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(oordeel)
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041702
041703
041704
041705
041706
041707
041801
041901
042001
042101
042102
042103
042104
042201
042301
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A2
A2
A2
A2
A2
A2

of het het bos bereikbaar maakt
drukte
rijgedrag medewegsebruikers

agressief

mate waarin het sluipverkeer veroorzaakt
stankoverlast
geluid

lawaaierig

verkeerssituatie
hoeveelheid sluipverkeer
veiligheid

routes door de stad
verkeersdrempels in de buurt
verkeer in de buurt
Molenvelden

schoonheid

Molenvelden
Molenvelden
Molenvelden

uniciteit
wielrenmogelijkheden

oostelijk deel van Noord-Brabant
ijsbaan van Eindhoven

schaatsmogelijkheden

tabel 10: element-variabele-paren respondent 5/10

050101
050201
050301
050401
050501
050601
050701
050801
050901

elementen van de omgeving
het verkeer in de omgeving
de weg Eindhoven - Den Bosch
weg Eindhoven - Den Bosch via Son en Veghel
verbindingen met de bestaande autosnelwegen rond Eindhoven
invoegstroken autosnelwegen rond Eindhoven

variabelen

(oordeel)

verkeersdrukte
doorstroming
doorstroming

snel

doorstroming
lengte
functionaliteit
doorstroming

verkeerslichten op knooppunt Leenderheide
A2 ten zuiden van Leenderheide
A2 in zuidelijke richting voor knooppunt Batadorp
weefvakken bij knooppunt De Hogt

te veel
te kort
slecht

doorstroming

stagnatie

rust in het verkeersbeeld

te kort

tabel 11: culturele elementen (respondent 1/10 t/m 5/10)

A2 (Root van Metz)
A2

elementen van de omgeving

variabelen
mate waarin het het verkeer door de stad vermindert
of er files zijn

A2
A2

of het familiebezoek vergemakkelijkt
of het de reis naar Weert of Maastricht vergemakkeli)kt

020101

weg naar Oirschot 'binnendoor'
verkeersplein De Hogt
vliegverkeer rond woning r.

veiligheid i.v.m. verkeersstromen
veiligheid

020102
020301

vliegverkeer rond woning r
knooppunt Ekkerswijer

021201

vliegshows Aqua Best
de binnenroute
de binnenrondweg
de snelweg
knooppunt Hogt

011901
012003
012101

012102
012201
012601

021401
021501
021601
021701
021801
021901

of het een kortere reistijd oplevert t.o.v. A2

vermakelijkheid
hoeveelheid geluid
vanuit huis bekijken
doorstroming
doorstroming
doorstroming
veiligheid
doorstroming

de weg richting Acht (Foot van Metz)

022101

de verkeerssignalering
sluipverkeer in Eindhoven

030201
030501

rijksweg 2 bij huis r.

functionaliteit
hoeveelheid
geluidshinder

A2 Eindhoven-'s Hertogenbosch

hoeveelheid problemen
doorstroming
aantal knooppunten in gebied

040101

wegennet rond Eindhoven
gebied waarin de knooppunten De Hogt en Leenderheide liggen
vliegtuigen Welschap

041701
041702

A2
A2

of het familiebezoek vergemakkelijkt
of het het bos bereikbaar maakt

041703
041704

A2

drukte
rijgedrag medeweggebruikers

030601
030701

041705
041706
041707
041801
041901
042001
050101
050201
050301
050401
050501
050601
050701
050801
050901

A2
A2
A2

angstaanjagendheid geluid

mate waarin het sluipverkeer veroorzaakt
stankoverlast

A2

geluid

routes door de stad
verkeersdrempels in de buurt
verkeer in de buurt
het verkeer in de omgeving

verkeerssituatie
hoeveelheid sluipverkeer
veiligheid
verkeersdrukte
doorstroming

de weg Eindhoven - Den Bosch
weg Eindhoven - Den Bosch via Son en Veghel
verbindingen met de bestaande autosnelwegen rond Eindhoven
invoegstroken autosnelwegen rond Eindhoven

doorstroming

verkeerslichten op knooppunt Leenderheide
A2 ten zuiden van Leenderheide

functionaliteit
doorstroming
doorstroming

A2 ri|strook in zuidelijke richting voor knooppunt Batadorp
weefvakken bij knooppunt De Hogt

doorstroming
lengte

rust in het verkeersbeeld
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tabel 12: hybride elementen (respondent 1/10 t/m 5/10)

010101

elementen van de omRevinK
vijk ‘het Ooievaarsnest'

variabelen
de aard ervan

010102

wijk ‘het Ooievaarsnest'

hoeveelheid koopwoningen

010103

wijk ‘het Ooievaarsnest’
wijk 'het Ooievaarsnest'

of er geheid moet worden

010104
010105
010106
010107

afstand school en werk
keuze van percelen

wijk ‘het Ooievaarsnest1
vijk ‘het Ooievaarsnest'
djk 'het Ooievaarsnest'

010108

wijk 'het Ooievaarsnest'

vrijheid in bouwen
ruimte
stilte

010109
010301

wijk 'het Ooievaarsnest'
tuin

prettigheid mensen
aanweziRheid vogels en andere dieren

010401
010501

Son en Breugel
Oirschot

aanwezigheid bekenden
activiteit

010503
010601

Oirschot
Veldhoven

toegankelijkheid voor vestiging
expansie

010602
010701

Veldhoven

winkelmogelijkheden
historisch gehalte kern

010702
010703
010901
011001
011002

011101
011102
011201
011303
011401
011501
011503
011601
011602
011603
011604
011605
011701

Waalre
Waalre

aanwezigheid natuur in omgeving

Waalre
Helmond
Deurne

bekendheid met autochtonen
reputatie
aanwezigheid vrienden
afstand
stilte

Deurne
straat 'de Ulenpas'
straat 'de Ulenpas'

aanwezigheid verkeer

het centrum van Eindhoven
de buurt van de r.

winkelmogelijkheden
aanwezigheid enige sociale afstand

het noorden van de wijk van r.

aanwezigheid rijtjeshuizen
aanwezigheid vrijstaande huizen
bestaan ‘groepsalarmsysteem'

het zuiden van de wijk van r.
het zuiden van de wijk van r.
golfbaan aan de Welschapsedijk
golfbaan aan de Welschapsedijk

mogelijkheid tot golfen
schoonheid
djdsheid

golfbaan aan de Welschapsedijk
golfbaan aan de Welschapsedijk

onderhoudsstaat
gehechtheid

golfbaan aan de Welschapsedijk
de stad Eindhoven

011703

de stad Eindhoven
de stad Eindhoven

aanwezigheid prestigeprojecten
behoud stedelijk erfgoed
hoogte belastingen

012001
012002

de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.

technische functionaliteit
uiterlijk

012003
012004

de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.

doelmatigheid

020201

geluidswal achter huis
de half op de stoep van r.geparkeerde auto's

011702

020501
020601
020801
020901
021001

021101
030301
030401
030901
030902
040201
040301
040401
040402

aardigheid mensen
afstand tot woning
rust

het winkelcentrum op 5 km. afstand
locatie woonhuis r.
Aqua Best (recreatieplas in de buurt)
Noord-Brabant
de lucht in Noord-Brabant

mogelijkheid surfen en zwemmen
leukheid om te wonen
smogvorming

geluidsscherm tussen woning r. en A2
geluidsscherm tussen woning r. en A2
wijk De Strijp

functionaliteit
doelmatigheid
fijnheid

wijk Woenselse Heide
buurt rond de Franse Baan

prettigheid wonen
stadse karakter
afstand tot woning

buurt rond de Franse Baan
winkelcentrum in de buurt van r
wijk Loerse Hof

041001
041601

Eindhoven
Brabant

041602
041603

Brabant

042301

geluidsbeperkende werking
aanwezigheid op de stoep geparkeerde auto's
veiligheid

verkeersdrempels in de buurt van r.
de mensen in de buurt van r.

040501
040601

041604
042201

mate waarin het het geluid vermindert

bereikbaarheid
bereikbaarheid per fiets
of men zich er aangepast voelt
schoonheid
gemoedelijkheid
sociale binding

Brabant
Brabant
oostelijk deel van Noord-Brabant
ijsbaan van Eindhoven

onderscheidendheid met Noordoost-Nederland
wielrenmogelijkheden
schaatsmogelijkheden

tabel 13: natuurlijke elementen (respondent 1/10 t/m 5/10)
010201
021301

022001
040701

elementen van de omgeving
de Pommel met een 'zandvang'
natuur in de buurt en in Eindhoven

variabelen
wandelgeschiktheid
schoonheid
schoonheid

Oirschotse FHeide
omgeving van Eindhoven

mogelijkheid fietstochten
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041101
041102
041401
041402
041403
041404
041405
041407
042101
042103

onderscheidendheid van stad

bos
bos
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven

ontspanningsmogeliikheld
vandelmogelijkheden
schoonheid
rust
diversiteit

de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven
Molenvelden
Molenvelden

educatieve waarde
reinheid
schoonheid
uniciteit

Stap 1 Economisch betrokkenen
tabel 14: beievingswaarden op uitspraakniveau (respondent 6/10)
element van de omgeving

betekenis

Son

veel mooier dan Veldhoven; daar wonen vrienden

huis van r. in Veldhoven
ophaalbrug bij Son
jachthaven Beatrix

nieuw; groter
geeft congestie

0605
0606
0607

de meerpalen in jachthaven Beatrix

0608
0609

het Eindhovens Kanaal
rotonde tussen Eindhoven en Veldhoven waar stoplichten staan
bussen van Eindhoven naar Veldhoven
De Hogt
de Foot van Metz

grote kostenpost voor de vereniging
geluid ervan is toegenomen; geeft klachten van klanten
te hard waardoor waterslag ontstaat: gevaar voor kanoers
niet meer toegankelijk voor scheepvaart
waanzin: stoplichten moeten weg
weinig frequent; leeg; ongunstige tijden
daar loopt het vast

0601
0602
0603
0604

0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618

de goedkoopste van heel Zuid-Nederland; een winterhaven; een complete haven;
mooi als bereikbaarheid vergroot kan worden

de snelweg langs jachthaven Beatrix
de schoeiingen die langs het kanaal zijn geslagen

ontzettend veel vrachtverkeer
een probleem voor extra grote vrachtwagens
zorgt voor meer file bij Den Bosch
in de top acht van files

de rotondetjes
de nieuwe brug over de Waal bij Zaltbommel
de files bij Eindhoven
vracht vervoer door de Waal
knooppunt Batadorp

0619
0620

de weg bij Mispelhoeve
natuurgebieden bij Nuenen
natuur en boerenland ten westen van Helmond

0621

kerkje aan de oostkant van Eindhoven

het goedkoopste dat er is; verdiepen ervan kan files oplossen
duurt lang voordat het verbreed wordt
duurt lang voordat het verbreed wordt
reden om er geen weg aan te leggen
reden om er geen weg aan te leggen
leuk kerkje, reden om er geen weg aan te leggen

tabel 15: beievingswaarden op uitspraakniveau (respondent 7/10)

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711

element van de omgeving

betekenis

Eindhovense Manege

familietraditie; paardrijden populair door boeren afkomst bevolking omgeving; genoeg
parkeerruimte; goed bereikbaar; er zijn uitbreidingsplannen

de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege
het gebied van de Eindhovense Manege, onder de A76
door richting Geldrop
viaduct over de A2 richting Maastricht

om soms paard te rijden of te fietsen
daar rijden klanten van de Eindhovense Manege als ze buiten rijden
een goede uitvalsweg met een speciaal verhoogd hek

de overzijde van de A2 richting Maastricht
natuur tussen Leende en Eindhoven

goede ruiterpaden
na 40 jaar, zonder overleg verboden er nog te rijden

gebied dat opgekocht wordt door 'Het Brabants
Landschap'
het viaduct Geldrop-Heeze
het gebied ten zuiden van de A67
paardrijroutes langs de autoweg

veel ruiterroutes zijn nu niet meer bereikbaar

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

voor paardrijroutes in de zomer
het vaste paardrijgebied richting Aalst/Waalre of Geldrop
vermijden met paardrijden: niet gezellig; stank; herrie
heel veel meer geluid dan vroeger; 's nachts en in het weekend veel vrachtverkeer; angst
voor ongelukken
een kale bedoening; last bij het wedstrijdterrein

0712
0713
0714

het talud van de weg langs de Eindhovense Manege
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2

0715
0716

het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van
Aalst
de Hutdijk

0717

de wegen richting de Eindhovense Manege

uren zit het potdicht, klanten komen later op de les

0718
0719

de rondweg

zit ook vol
voor als het ter hoogte van de Eindhovense Manege vast staat

0720

vrachtverkeer

moeten voorrang hebben op personenauto's

0721

het kruispunt bij Leenderheide

achterlijk, moet simpeler; stoplichten moeten weg

weg bij Aalst en Waalre

de oprit naar de snelweg bij Veldhoven

onveilig voor ruiters: auto's kunnen rechtdoor schieten; gevaar van verblinding
daar rijdt men veel te hard; het is een sluiproute; er rijden fietsers zonder licht; er zijn
trimmers die je niet ziet; er rijden schoolkinderen met vier a vijf naast elkaar.
het idee dat je niet in de stad zit. Je stapt de deur uit en je bent buiten; het is daar helemaal
volgebouwd. Dat hoeft voor mij niet
als ze daar gaan bouwen dan kunnen we er niet meer paardrijden
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tabel 16: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 8/10)
element van de omgeving
0801
0802
0803
0804

betekenis
erg handig als je in de file staat

McDonald's
autobaan tussen Noord-Eindhoven en Motel Eindhoven

vaak file

fileverkeer (als weggebruiker)
weg van Eindhoven door Veldhoven en Waalre naar Motel Eindhoven

maakt zenuwachtig; maakt slaperig

0805
0806
0807

route door de stad naar Motel Eindhoven
file op de autoweg bij Motel Eindhoven
het openbaar vervoer

gebruikt als sluiproute
mijden vanwege stoplichten
minder inkomsten voor Motel
te duur vergeleken met de auto

0808

betonnen geluidswallen zoals bij Vught

afschuwelijk, Never zicht op auto's

tabel 17: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 9/10)

0901

element van de omgeving

betekenis

Breda

daar heeft r. zijn roots;;

Breda

daar heeft r. vrienden en kennissen
daar heeft r. zijn plaats in de samenleving

0902

Breda
Eindhoven

0903
0904

bewegwijzering op de A2
vliegverkeer Eindhoven Airport

0905
0906
0907

de Efteling

niet zo booming; overcapaciteit aan hotelkamers
klandizie
klandizie
klandizie

0908

musea in de omgeving
bus naar Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven

0909
0910

het centrum van Eindhoven

geen ruimte voor parkeren klanten

gebouw Novotel Eindhoven

zichtbaarheid verbeterd

0911

Oost-Brabant

0912

Brabant
de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2
nabij Novotel Eindhoven

0913

klandizie
aanwezigheid van belang voor medewerkers
ruimte voor eigen parkeerfaciliteiten
relatief rustig
veilig

bereikbaarheid
luiheid door verzorging van wieg tot graf door Philips, geen creativiteit
gebrek aan inventiviteit, ondernemendheid, en bereidheid af te zien
gezellig, gemoedelijk, plezierig
niet veilig
begint uit de voegen te knappen

0914
0915
0916

basisdepot Philips Europa
bussen van Solimar
militair verkeer langs Novotel Eindhoven

geeft een va et vien
drukte op kruispunten bij Novotel
drukte op kruispunten bij Novotel
druk en alsmaar drukker

0917
0918

A2

0919

oude toegangsweg door het bos achter Novotel

0920
0921

parkeerplaats bij Novotel Eindhoven
files op de grote weg in de buurt van Novotel Eindhoven

0922
0923
0924

de afslag uit de richting Best
viaduct bij Mispelhoef
A2 (Root van Metz)

0925
0926
0927

A2 bij Leenderheide

erg druk

boerenland west-variant
de weg Antwerpen-Venlo

doorkruising zutlen de boeren niet leuk vinden
moet niet drukker worden

talud links voor Novotel Eindhoven

betere bereikbaarheid
toegang tot golfterrein: meerwaarde voor Novotel
alternatieve route naar de stad als (toevoer tot) A2 dicht zit
wordt bezet door carpoolers
kan klanten opleveren
vrij goed
een trechter
erg druk

0928
0928

recente aanpassingen aan A2

heeft situatie verbeterd

overgang bij De Hogt van drie- naar tweebaans

geeft problemen om naar het westen te gaan. Als ze het een verbreden moeten ze de
rest ook verbreden

0930

de grote weg ten zuiden van Eindhoven

moet niet drukker worden

0931

knooppunt Leenderheide

moet niet drukker worden

tabel 18: belevingswaarden op uitspraakniveau (respondent 10/10)
element van de omgeving

betekenis

1001

de grasmat van Openbare Golfbaan Welschap

1002

waterbronnen op het terrein van Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

grootste zorg: dat is je toonbank
strenge milieueisen

1003

integratie oude en nieuwe deel
niet te moeilijk
ingebouwde alternatieven zodat je om poelen been kunt
moeilijk: goed
de omgeving
de beplanting
de combinatie golfschool en baan
unieke diersoorten in poelen
ligt dichtbij de stad
daar ben je zelf en je familie afhankelijk van
als een kindle
een uitlaatklep voor mensen
liever geen verlies van terrein
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afstand tot tangent bepaalt waarde
naam opgebouwd door kwaliteit
banen hebben een bepaalde vormgeving die een totale waarde representeert
of je je omzet nog kunt realiseren
uit elkaar gelegd voor de amfibieen

1004

de poelen op Openbare Golfbaan Welschap

1005

de busverbinding van Openbare Golfbaan Welschap naar het
centrum van Eindhoven

komst van meer mensen dus meer behoefte aan golf

1006
1007

toename verkeer in binnenstad Eindhoven

komst van meer mensen dus meer behoefte aan golf

het complex Meerhoven
luxere bouw in de omgeving
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

komst van meer mensen dus meer behoefte aan golf
potentiele golfers

1008
1009

lawaai bij oostenwind
smog merkbaar
of het gevolgen heeft voor de activiteiten van Openbare Golfbaan Welschap

1010

de west-tangent

1011
1012
1013

file
Eindhoven

moet niet erger worden
een knelpositie
ergernissen

de bomenrij tussen Openbare Golfbaan Welschap en de tangent

hoe verder een weg van een stad ligt hoe beter
verdwijnen ervan zou ingrijpend zijn

tabel 19: element-variabele-paren (respondent 6/10)
element van de omgeving

variabele

(oordeel)

060101
060102
060201

Son
Son

schoonheid
habitat vrienden
nieuw of niet meer nieuw

groot

060202
060301

afmeting
doorstroming

groot
slecht

060401
060402

huis van r. in Veldhoven
ophaalbrug bij Son
jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix

ED1L.

laag
wel

060403
060404

jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix

voorzieningenniveau
bereikbaarheid

060501
060601

de meerpalen in jachthaven Beatrix

financiele last
geluid
of het klachten geeft van klanten

060602
060701
060801
060902
061001
061002
061003
061101
061201
061301
061401
061501
061601
061602
061701
061801
061901
062001

huis van r. in Veldhoven

de snelweg langs jachthaven Beatrix
de snelweg langs jachthaven Beatrix
de schoeiingen die langs het kanaal zijn geslagen
het Eindhovens Kanaal

winterhaven of niet

mate waarin waterslag ontstaat
of het voor pleziervaart toegankelijk is

rotonde tussen Eindhoven en Veldhoven waar
stoplichten staan

doorstroming

bussen van Eindhoven naar Veldhoven
bussen van Eindhoven naar Veldhoven
bussen van Eindhoven naar Veldhoven

frequentie
bezettingsgraad

De Hogt
de Root van Metz
de rotondetjes
de nieuwe brug over de Waal bij Zaltbommel
de files bij Eindhoven
vrachtvervoer door de Waal
vrachtvervoer door de Waal
knooppunt Batadorp
de weg bij Mispelhoeve
natuurgebieden bij Nuenen

062101

boerenland ten westen van Helmond
natuur ten westen van Helmond

062201

kerkje aan de oostkant van Eindhoven

aankomst en vertrektijden
doorstroming
hoeveelheid vrachtverkeer
toegankelijkheid voor vrachtwagens
of het elders files oplevert

compleet
kan beter
groot
veel
te hoog
nee
slecht
laag
Jaag_
ngunstig
slecht
groot
slecht

of het landelijk gezien een ernstige file is
laag

£IU1_
of het files op kan lessen
tijdsduur tot verbetering
tijdsduur tot verbetering
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden

lang
lang
overheersend
overheersend
overheersend
overheersend

tabel 20: element-variabele-paren (respondent 7/10)
element van de omgeving

variabele

(oordeel)

070101

Eindhovense Manege

12_

070102
070103

Eindhovense Manege
Eindhovense Manege

of het een familietraditie betreft
aansluiting bij locale cultuur

070104

Eindhovense Manege

070105
070201

Eindhovense Manege
de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege

070202
070301

de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege
het gebied van de Eindhovense Manege, onder de A76 door
richting Geldrop

070401
070501

viaduct over de A2 richting Maastricht

of het een goede uitvalsweg is voor het paardrijden

070601

de overzijde van de A2 richting Maastricht
natuur tussen Leende en Eindhoven

of er goede ruiterpaden zijn
of het er toegestaan is te rijden

070701
070801

gebied dat opgekocht wordt door 'Het Brabants Landschap'
het viaduct Geldrop-Heeze

070901
071001
071002

hoeveelheid parkeerruimte
bereikbaarheid
of er uitbreidingsplannen zijn

li_
voldoende
goed

of het geschikt is om paard te rijden
of het geschikt is om te fietsen
of het bij uitstek geschikt is om paard te rijden

bereikbaarheid ruiterroutes

verminderd
J2_

het gebied ten zuiden van de A67

of het geschikt is yoor het paardrijden
of het geschikt is voor het paardrijden

paardrijroutes langs de autoweg
paardrijroutes langs de autoweg

of het er gezellig paardrijden is
geur

99

-

-
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071101

paardrijroutes langs de autoweg
snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

geluid
geluid

071102

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

hoeveelheid vrachtverkeer

veel
veel
groot

071103
071201

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege
het talud van de weg langs de Eindhovense Manege

perceptie veiligheid
begroeiing

negatief
weimg

overlast
onveiligheid
of het verblinding oplevert

aanwezig
groot

071302

de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2

071401
071402

weg bij Aalst en Waalre
weg bij Aalst en Waalre

of het een sluiproute is

071403
071404

weg bij Aalst en Waalre
weg bij Aalst en Waalre

of er zonder licht gefietst wordt
of er trimmers zijn die je niet ziet

071405
071501

weg bij Aalst en Waalre
het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst

of er onveilig gefietst wordt door scholieren

071502

het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst

071601
071701

de Hutdijk
de wegen richting de Eindhovense Manege

071702
071801

de wegen richting de Eindhovense Manege

071202
071301

071901
072001
072101

het
—

talud van de weg —
langs
0 de Eindhovense Manege

of er te hard gereden wordt

buitengevoel
hoeveelheid bebouwing
hoeveelheid bebouwing
doorstroming
vertraging

de rondweg
de oprit naar de snelweg bij Veldhoven

doorstroming
of deze gebruikt kan worden als het elders vast staat
of men voorrang heeft op personenauto's

vrachtverkeer
het kruispunt bij Leenderheide

eenvoud

groot
slecht
veel
slecht

klein

tabel 21: element-variabele-paren (respondent 8/10)
element van de omgeving

variabele

(oordeel)

nut bij file

groot

080201

McDonald’s
autobaan tussen Noord-Eindhoven en Motel Eindhoven

080301
080302

fileverkeer (als weggebruiker)
fileverkeer (als weggebruiker)

doorstroming
mate waarin het zenuwachtig maakt

hoog

080401
080501
080601

weg van Eindhoven door Veldhoven en Waalre naar Motel Eindhoven
route door de stad naar Motel Eindhoven
file op de autoweg bij Motel Eindhoven

080701
080801

het openbaar vervoer
betonnen geluidswallen zoals bij Vught

080101

mate waarin het slaperig maakt
of het als sluiproute wordt gebruikt

hoog

of er stoplichten staan
of het de inkomsten voor Motel Eindhoven beinvloedt
prijs in vergelijking met de auto

te hoog

schoonheid

negatief

tabel 22: element-variabele-paren (respondent 9/10)

090101
090102
090103
090201

element van de omgeving

variabele

Breda
Breda

of men er zijn roots heeft

Breda

of men er zijn plaats in de samenleving heeft
of er overcapaciteit aan hotelkamers is

of men er vrienden en kennissen heeft

090301

Eindhoven
bewegwijzering op de A2

090401
090501

vliegverkeer Eindhoven Airport
de Efteling

of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert

090601

musea in de omgeving

090701

bus naar Novotel Eindhoven

of het klandizie oplevert
of de medewerkers met de bus bij Novotel Eindhoven
kunnen komen

090801

de locatie van Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven

090802
090803
090901
091001
091002
091101
091102
091201
091301
091302
091401

(oordeel)
J£-

of het klandizie oplevert

of er parkeerfaciliteiten zijn
relatieve rust

het centrum van Eindhoven
gebouw Novotel Eindhoven
gebouw Novotel Eindhoven
Oost-Brabant
Oost-Brabant
Brabant
de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2 nabij Novotel
Eindhoven
de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2 nabij Novotel
Eindhoven

£_
aanwezig

veiligheid
of klanten er kunnen parkeren

groot

zichtbaarheid

verbeterd

bereikbaarheid
way of life

goed
negatief
weinig

ondernemendheid bevolking
sfeer

goed

veiligheid

beperkt

capaciteit

te klein

drukte
drukte

groot
groot

091601
091701

basisdepot Philips Europe
bussen van Solimar
militair verkeer langs Novotel Eindhoven
A2

drukte

groot

congestie

091801

talud links voor Novotel Eindhoven

bereikbaarheid Novotel

neemt toe
beter

091901

oude toegangsweg door het bos achter Novotel
oude toegangsweg door het bos achter Novotel

of het meerwaarde heeft voor Novotel
bereikbaarheid stad

goed

092101

parkeerplaats bij Novotel Eindhoven
files op de grote weg in de buurt van Novotel Eindhoven

of plaatsen voor klanten kunnen worden benut
of het klanten oplevert

092201

de afslag uit de richting Best

kwaliteit

092301
092401

viaduct bij Mispelhoef
A2 (Root van Metz)

doorstroming
of het personeel iang in de file staat

092501

A2 bij Leenderheide

of het personeel Iang in de file staat

091501

091902
092001

100

-

-

negatief

JIL
hoog
slecht

20 maart 2000

Zoeken naar belevingswaarden

092601
092701
092801
092901

boerenland west-variant

of het door wegen doorkruist wordt

de weg Antwerpen-Venlo
recente aanpassingen aan A2
overgang bij De Hogt van drie- naar tweebaans

of deze drukker wordt
effectiviteit
of men als men het een verbreedt, de rest ook
verbreedt

093001
093101

de grote weg ten zuiden van Eindhoven
knooppunt Leenderheide

of het drukker wordt
of het drukker wordt

beter

tabel 23: element-variabele-paren (respondent 10/10)
element van de omgeving

variabele

(oordeel)

100101
100201

de grasmat van Openbare Golfbaan Welschap
waterbronnen op het terrein van Openbare Golfbaan Welschap

of de grasmat onaangetast blijft
of er strenge milieueisen zijn

JJL

100301

de Openbare Golfbaan Welschap

of de baan een geintegreerd geheel is

100301
100302

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

of deze niet te moeilijk is
of er in ingebouwde alternatieven zijn zodat je om poelen
been kunt

100303
100304

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

100305
100306
100307

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

uitdagendheid
of de omgeving gewaardeerd wordt
of de beplanting gewaardeerd wordt

100308
100309
100310

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

afstand tot de stad
of je er financieel afhankelijk van bent
of het als een kindle voor iemand is

100311
100312
100313
100314

de
de
de
de
de
de

of het een uitlaatklep voor mensen biedt
of terrein behouden blijft
afstand tot tangent

100315
100316
100401
100501
100601
100701
100801
100901
100902
100903
100904
101001

101101
101201
101301

Openbare
Openbare
Openbare
Openbare
Openbare
Openbare

Golfbaan
Golfbaan
Golfbaan
Golfbaan
Golfbaan
Golfbaan

of er een combinatie is van golfschool en baan
of er unieke diersoorten voorkomen

Welschap
Welschap
Welschap
Welschap
Welschap
Welschap

de poelen op Openbare Golfbaan Welschap
de busverbinding van Openbare Golfbaan Welschap naar het centrum van
Eindhoven
toename verkeer in binnenstad Eindhoven

of de goede naam behouden blijft
of de totale vormgeving aangetast wordt
omzet
of het gunstig is voor de amfibieen
vraag naar golfvoorzieningen

het complex Meerhoven (Veldhoven)
luxere bouw in de omgeving
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

vraag naar golfvoorzieningen
vraag naar golfvoorzieningen
vraag naar golfvoorzieningen
geluid

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

luchtvervuiling
gevolgen voor de activiteiten

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de west-tangent

of het verkeer al dan niet toe zal nemen
doorstroming

file
Eindhoven

irritatie
afstand van weg naar stad

de bomenrij tussen Openbare Golfbaan Welschap en de tangent

of verdwijnen ervan ingrijpend zou zijn

tabel 24: culturele elementen (respondent 6/10 t/m 10/10 )
element van de omgeving

variabele

060301
060501

ophaalbrug bij Son

doorstroming

de meerpalen in jachthaven Beatrix

060601
060602

de snelweg langs jachthaven Beatrix
de snelweg langs jachthaven Beatrix

financiele last
geluid
of het klachten geeft van klanten

060701
060801
060902
061001

de schoeiingen die langs het kanaal zijn geslagen
het Eindhovens Kanaal
rotonde tussen Eindhoven en Veldhoven waar stoplichten staan
bussen van Eindhoven naar Veldhoven

061002

bussen van Eindhoven naar Veldhoven

061003
061101

bussen van Eindhoven naar Veldhoven

061201
061301

de Root van Metz
de rotondetjes

061401
061501

de nieuwe brug over de Waal bij Zaltbommel
de files bij Eindhoven
vrachtvervoer door de Waal

061601
061602
061701
061801

mate waarin waterslag ontstaat
of het voor pleziervaart toegankelijk is
doorstroming
frequentie
bezettingsgraad
aankomst en vertrektijden
doorstroming

De Hogt

hoeveelheid vrachtverkeer
toegankelijkheid voor vrachtwagens
of het elders files oplevert
of het landelijk gezien een ernstige file is

HUL.
of het files op kan lessen
tijdsduur tot verbetering

vrachtvervoer door de Waal
knooppunt Batadorp
de weg bij Mispelhoeve
kerkje aan de oostkant van Eindhoven

tijdsduur tot verbetering

viaduct over de A2 richting Maastricht

of het een goede uitvalsweg is voor het paardrijden

071001

het viaduct Geldrop-Heeze
paardrijroutes langs de autoweg

071002
071003

paardrijroutes langs de autoweg
paardrijroutes langs de autoweg

of het geschikt is voor het paardrijden
of het er gezellig paardrijden is
geur

071101

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

062201
070401
070801

kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden

geluid
geluid

101

-

-

klein

groot
groot
groot
groot
veel
veel

slecht
groot
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071102

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

071103
071201

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege
het talud van de weg langs de Eindhovense Manege

071202
071301

het talud van de weg langs de Eindhovense Manege
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richtinfi A2

071302
071401

de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2

onveiligheid
of het verblinding oplevert

weg bij Aalst en Waalre

of er te hard gereden wordt

071402
071403

weg bij Aalst en Waalre

of het een sluiproute is
of er zonder licht gefietst wordt

071404
071405

hoeveelheid vrachtverkeer
perceptie veiligheid
begroeiing
overlast

weg bij Aalst en Waalre
weg bij Aalst en Waalre

of er trimmers zijn die je niet ziet
of er onveilig gefietst wordt door scholieren

weg bij Aalst en Waalre

071501

het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst

071502
071701

het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst
de wegen richting de Eindhovense Manege
de wegen richting de Eindhovense Manege

071702
071801
071901
072001
072101
080101
080201
080301
080302
080401
080501
080601
080701
080801
090301
090401
090501
090601
090701
090801
090802
090803
091001
091002
091301
091302
091401
091501
091601
091701
091801
091901
091902
092001
092101
092201
092301
092401

de rondweg
vrachtverkeer
het kruispunt bij Leenderheide

eenvoud
nut bij file

McDonald’s
autobaan tussen Noord-Eindhoven en Motel Eindhoven

doorstroming
mate waarin het zenuwachtig maakt

fileverkeer (als weggebruiker)
fileverkeer (als weggebruiker)
weg van Eindhoven door Veldhoven en Waalre naar Motel
Eindhoven
route door de stad naar Motel Eindhoven
file op de autoweg bij Motel Eindhoven

mate waarin het slaperig maakt
of het als sluiproute wordt gebruikt
of er stoplichten staan
of het de inkomsten voor Motel Eindhoven beinvloedt
prijs in vergelijking met de auto

het openbaar vervoer
betonnen geluidswallen zoals bij Vught

schoonheid
of het klandizie oplevert

bewegwijzering op de A2
vliegverkeer Eindhoven Airport
de Efteling

of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert

musea in de omgeving
bus naar Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven

of de medewerkers met de bus bi| Novotel Eindhoven kunnen komen
of er parkeerfaciliteiten zijn

de locatie van Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven

veiligheid

gebouw Novotel Eindhoven

zichtbaarheid

gebouw Novotel Eindhoven
de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2 nabij
Novotel Eindhoven
de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2 nabij
Novotel Eindhoven
basisdepot Philips Europa
bussen van Solimar

bereikbaarheid
veiligheid

relatieve rust

militair verkeer langs Novotel Eindhoven
A2

capaciteit
drukte
drukte
drukte
congestie

talud links voor Novotel Eindhoven
oude toegangsweg door het bos achter Novotel

bereikbaarheid Novotel
of het meerwaarde heeft voor Novotel

oude toegangsweg door het bos achter Novotel

bereikbaarheid stad
of plaatsen voor klanten kunnen worden benut
of het klanten oplevert

parkeerplaats bij Novotel Eindhoven
files op de grote weg in de buurt van Novotel Eindhoven
de afslag uit de richting Best

kwaliteit
doorstroming

viaduct bij Mispelhoef
A2 (Root van Metz)
A2 bij Leenderheide

092801

recente aanpassingen aan A2
overgang bij De Hogt van drie- naar tweebaans

093101

vertraging
doorstroming
of deze gebruikt kan worden als het elders vast staat
of men voorrang heeft op personenauto's

de oprit naar de snelweg bi| Veldhoven

092501
092701
092901
093001

buitengevoel
hoeveelheid bebouwing
doorstroming

of het personeel lang in de file staat
of het personeel lang in de file staat
of deze drukker wordt

de weg Antwerpen-Venlo

effectiviteit
of men als men het een verbreedt, de rest ook verbreedt
of het drukker wordt

de grote weg ten zuiden van Eindhoven
knooppunt Leenderheide
de busverbinding van Openbare Golfbaan Welschap naar het
centrum van Eindhoven
verkeer in binnenstad Eindhoven

vraag naar golfvoorzieningen

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

geluid

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

luchtvervuiling
gevolgen voor de activiteiten

101001

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de west-tangent

of het verkeer al dan niet toe zal nemen
doorstroming

101101

file

irritatie

100501
100601
100901
100902
100903
100904

of het drukker wordt
vraag naar golfvoorzieningen

tabel 25: hybride elementen (respondent 6/10 t/m 10/10)
element van de omgeving

variabele

060101

Son

schoonheid

060102

Son

habitat vrienden

102

-

-
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nieuw of niet meer nieuw
afmeting

060201

huis van r. in Veldhoven

060202
060401

huis van r. in Veldhoven
jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix

£I!H_

jachthaven Beatrix

bereikbaarheid

060402
060403
060404
062001
070101

winterhaven of niet
voorzien ingen niveau
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden

boerenland ten westen van Helmond
Eindhovense Manege

of het een familietraditie betreft
aansluiting bij locale cultuur

070102
070103
070104

Eindhovense Manege
Eindhovense Manege

070105
070301

Eindhovense Manege
het gebied van de Eindhovense Manege, onder de A76 door richting
Geldrop

070501
070901

de overzijde van de A2 richting Maastricht
het gebied ten zuiden van de A67

071601
090101
090102
090103
090201

de Hutdijk
Breda
Breda
Breda
Eindhoven
Oost-Brabant

091101
091102
091201
092601
100301
100301
100302
100303
100304

Eindhovense Manege

hoeveelheid parkeerruimte
bereikbaarheid
of er uitbreidingsplannen zijn
of het bij uitstek geschikt is om paard te rijden
of er goede ruiterpaden zijn
of het geschikt is voor het paardrijden
hoeveelheid bebouwing
of men er zijn roots heeft
of men er vrienden en kennissen heeft
of men er zijn plaats in de samenleving heeft
of er overcapaciteit aan hotelkamers is
way of life
ondernemendheid bevolking
sfeer

Oost-Brabant
Brabant
boerenland west-variant
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

of het door wegen doorkruist wordt
of de baan een gei'ntegreerd geheel is
of deze niet te moeilijk is
of er in ingebouwde alternatieven zijn zodat je om poelen been kunt

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

uitdagendheid

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

of de omgeving gewaardeerd wordt
of de beplanting gewaardeerd wordt

100308

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

100309
100310
100311

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

of er een combinatie is van golfschool en baan
of er unieke diersoorten voorkomen
afstand tot de stad
of je er financieel afhankelijk van bent

100312
100313
100314

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

100305
100306
100307

100315
100316
100701
100801

101201

of het als een kindje voor iemand is
of het een uitlaatklep voor mensen biedt
of terrein behouden blijft
afstand tot tangent
of de goede naam behouden blijft
of de totaie vormgeving aangetast wordt

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

omzet
vraag naar golfvoorzieningen
vraag naar golfvoorzieningen

het complex Meerhoven (Veldhoven)
luxere bouw in de omgeving
Eindhoven

afstand van weg naar stad

tabel 26: natuurlijke elementen (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving
061901
062101

natuurgebieden bij Nuenen
natuur ten westen van Helmond

kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden

070201

de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege
de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege
natuur tussen Leende en Eindhoven

of het geschikt is om paard te rijden
of het geschikt is om te fietsen
of het er toegestaan is te rijden

070202
070601
070701

kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden

gebied dat opgekocht wordt door ‘Het Brabants Landschap'

bereikbaarheid ruiterroutes

100101
100201

de grasmat van Openbare Golfbaan Welschap
waterbronnen op het terrein van Openbare Golfbaan Welschap

100401
101301

de bomenrij tussen Openbare Golfbaan Welschap en de tangent

of de grasmat onaangetast blijft
of er strenge milieueisen zijn
of het gunstig is voor de amfibieen
of verdwijnen ervan ingrijpend zou zijn

de poelen op Openbare Golfbaan Welschap

Stap 2 Omwonenden
tabel 27: culturele elementen met categorieen elementen (respondent 1/10 t/m 5/10)
variabele

011901

A2 (Foot van Metz)

categorie
Landverkeer-Weg-Snelweg

012003

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg

012101
012102

A2
A2

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

of het familiebezoek vergemakkelijkt

012201

weg naar Oirschot 'binnendoor'

Landverkeer-Weg-Binnendoorweg

of het een kortere reistijd oplevert
t.o.v. A2

012601

verkeersplein De Hogt

Landverkeer-Wegverbindingen-verkeerspleinen

veiligheid i.v.m. verkeersstromen

elementen van de omgeving
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-

mate waarin het het verkeer door de
stad vermindert
of er files zijn
of het de reis naar Weert of Maastricht
vergemakkelijkt
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vliegverkeer rond woning r
vliegverkeer rond woning r.

Luchtverkeer

veiligheid

Luchtverkeer

vermakelijkheid

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Luchtverkeer

hoeveelheid geluid
vanuit huis bekijken

de binnenrondweg
de snelweg

Landverkeer-Weg-Binnendoorweg
Landverkeer-Weg-Binnendoorweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

doorstroming
doorstroming

021801

knooppunt Hogt
de weg richting Acht (Root van Metz)

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Landverkeer-Weg-Snelweg

021901
022101

de verkeerssignalering
sluipverkeer in Eindhoven

Landverkeer-Verkeerssignalering
Landverkeer

030201
030501

rijksweg 2 bij huis r.
A2 Eindhoven-'s Hertogenbosch

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

030601
030701

wegennet rond Eindhoven
gebied waarin de knooppunten De Hogt en
Leenderheide liggen
vliegtuigen Welschap
A2

Landverkeer-Weg-Rondweg

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

020102
020301

021201
021401
021501
021601
021701

040101
041701
041702
041703

knooppunt Ekkerswijer
vliegshows Aqua Best
de binnenroute

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Luchtverkeer

041704
041705

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

041706
041707

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

041801

A2
routes door de stad

041901
042001

verkeersdrempels in de buurt
verkeer in de buurt

050101
050201

nei verKeer in oe omgevmg
de weg Eindhoven - Den Bosch

050301

weg Eindhoven - Den Bosch via Son en Veghel
verbindingen met de bestaande autosnelwegen rond
Eindhoven
invoegstroken autosnelwegen rond Eindhoven

050401
050501
050601
050701
050801
050901

weefvakken bij knooppunt De Hogt

hoeveelheid problemen
doorstroming
aantal knooppunten in gebied

drukte
rijgedrag medeweggebruikers
mate waarin het sluipverkeer
veroorzaakt
stankoverlast
geluid

Landverkeer-Weg-Binnendoorweg

verkeerslichten op knooppunt Leenderheide
A2 ten zuiden van Leenderheide
A2 rijstrook in zuidelijke richting voor knooppunt
Batadorp

functionaliteit
hoeveelheid
geluidshinder

angstaanjagendheid geluid
of het familiebezoek vergemakkelijkt
of het het bos bereikbaar maakt

Landverkeer-Weg-Snelweg

A2
A2

doorstroming
veiligheid
doorstroming

verkeerssituatie
hoeveelheid sluipverkeer
veiligheid

Landverkeer-Weg-Snelweg

verkeersdrukte
doorstroming

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Wegverbindingen

doorstroming
doorstroming

Landverkeer-Wegverbindingen-Invoegstroken
Landverkeer-Verkeerssignalering
Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

functionaliteit
doorstroming

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten

rust in het verkeersbeeld

lengte

doorstroming

tabel 28: hybride elementen met categorieen elementen (respondent 1/10 t/m 5/10)

010101
010102

elementen van de omgeving
wijk 'het Ooievaarsnest'

categorie

variabelen

Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

de aard ervan

010103

wijk 'het Ooievaarsnest'
vijk ‘het Ooievaarsnest'

010104
010105

vijk 'het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

wijk 'het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk

keuze van percelen

010106
010107

wijk 'het Ooievaarsnest'
wijk ‘het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk

vrijheid in bouwen
ruimte

010108
010109

wijk ‘het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

stilte

wijk ‘het Ooievaarsnest'

010301
010401

tuin
Son en Breugel

Wonen-Woning
Streek-Plaats

010501

Oirschot
Oirschot
Veldhoven

Streek-Plaats
Streek-Plaats

aanwezigheid vogels en andere dieren
aanwezigheid bekenden
activiteit

010503
010601
010602
010701
010702
010703
010901
011001

Veldhoven
Waalre
Waalre
Waalre
Helmond

011002
011101

Deurne
Deurne
straat 'de Ulenpas'

011102
011201

straat 'de Ulenpas'
het centrum van Eindhoven

011303
011401

de buurt van de r.

Wonen-Wijk

Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats

hoeveelheid koopwoningen
of er geheid moet worden
afstand school en werk

prettigheid mensen

toegankelijkheid voor vestiging
expansie
winkelmogelijkheden
historisch gehalte kern
aanwezigheid natuur in omgeving
bekendheid met autochtonen
reputatie

Streek-Plaats
Wonen-Straat

aanwezigheid vrienden
afstand
stilte

Wonen-Straat

aanwezigheid verkeer
winkelmogeliikheden
aanwezigheid enige sociale afstand

011501

het noorden van de wijk van r.
het zuiden van de wijk van r.

Voorzieningen-Winkelcentrum
Wonen-Buurt
Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

011503

het zuiden van de wijk van r.

Wonen-Wijk

011601

golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen-Recreatieplaatsen

mogelijkheid tot golfen

011602
011603

golfbaan aan de Welschapsedijk
golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen-Recreatieplaatsen

schoonheid

golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen-Recreatieplaatsen
Voorzieningen-Recreatieplaatsen

wijdsheid .

011604
011605

golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen-Recreatieplaatsen
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aanwezigheid rijtjeshuizen
aanwezigheid vrijstaande huizen
bestaan 'groepsalarmsysteem'

onderhoudsstaat
gehechtheid
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011701
011702
011703
012001

012002
012003
012004

020201
020501
020601
020801
020901

021001
021101

de stad Eindhoven
de stad Eindhoven

Streek-Plaats
Streek-Plaats

aanwezigheid prestigeprojecten

de stad Eindhoven
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r

Streek-Plaats
Voorzieningen-Geluidsschermen
Voorzieningen-Geluidsschermen
Voorzieningen-Geluidsschermen

hoogte belastingen
technische functionaliteit
uiterlijk

de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
geluidswal achter huis
de half op de stoep van r.geparkeerde auto's
verkeersdrempels in de buurt van r.
de mensen in de buurt van r.
het winkelcentrum op 5 km. afstand
locatie woonhuis r.

behoud stedelijk erfgoed

Voorzieningen-Geluidsschermen
Voorzieningen-Geluidsschermen
Wonen-Straat
Wonen-Buurt
Wonen-Buurt
Voorzieningen-Winkelcentrum
Wonen-Woning

Aqua Best (recreatieplas in de buurt)
Noord-Brabant

Voorzieningen-Recreatieplaatsen
Streek-Provincie

de lucht in Noord-Brabant
geluidsscherm tussen woning r. en A2

Streek-Provincie
Voorzieningen-Geluidsschermen

030902
040201
040301

geluidsscherm tussen woning r, en A2
wijk De Strijp

Voorzieningen-Geluidsschermen
Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

040401
040402
040501
040601

buurt rond de Franse Baan
buurt rond de Franse Baan
winkelcentrum in de buurt van r.
wijk Loerse Hof
Eindhoven
Brabant

030301
030401
030901

041001
041601
041602
041603
041604
042201
042301

wijk Woenselse Heide

Brabant
Brabant
Brabant
oostelijk deel van Noord-Brabant
ijsbaan van Eindhoven

Wonen-Buurt
Wonen-Buurt
Voorzieningen-Winkelcentrum
Wonen-Wijk
Streek-Plaats

mate waarin het het geluid vermindert
doelmatigheid
geluidsbeperkende werking
aanwezigheid op de stoep geparkeerde auto's
veiligheid
aardigheid mensen
afstand tot woning
rust
mogelijkheid surfen en zwemmen
leukheid om te wonen
smogvorming
functionaliteit
doelmatigheid
fijnheid
prettigheid wonen
stadse karakter
afstand tot woning
bereikbaarheid
bereikbaarheid per fiets
of men zich er aangepast voelt
schoonheid

Streek-Provincie
Streek-Provincie
Streek-Provincie

gemoedelijkheid

Streek-Provincie
Streek-Provincie
Voorzieningen-Recreatieplaatsen

sociale binding
onderscheidendheid met Noordoost-Nederland
wielrenmogelijkheden
schaatsmogelijkheden

tabel 29: natuurlijke elementen met categorieen elementen (respondent 1/10 t/m 5/10)
elementen van de omgeving
010201
021301

022001
040701
041101
041102
041401
041402
041403
041404
041405
041407
042101
042103

categoric

de Pommel met een 'zandvang'
natuur in de buurt en in Eindhoven
Oirschotse Fleide
omgeving van Eindhoven

Heide

bos
bos
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven

Bos

de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven

Bos
Bos
Bos

de bossen in de omgeving van Eindhoven
Molenvelden

Bos

Bos
Bos
Bos

Molenvelden

variabelen
wandelgeschiktheid
schoonheid
schoonheid
mogelijkheid fietstochten
onderscheidendheid van stad
ontspanningsmogelijkheid
wandelmogelijkheden
schoonheid
rust
diversiteit
educatieve waarde
reinheid
schoonheid
uniciteit

Stap 2 Economisch betrokkenen
tabel 30: culturele elementen met categorieen elementen (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving

categorie
Landverkeer-Overig-Bruggen

doorstroming

060501
060601

ophaalbrug bij Son
de meerpalen in jachthaven Beatrix
de snelweg langs jachthaven Beatrix

Waterverkeer-Obstakels

financiele last
geluid

060602

de snelweg langs jachthaven Beatrix

060701
060801

de schoeiingen die langs het kanaal zijn geslagen

060301

variabelen

Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Waterverkeer-Obstakels
Waterverkeer-Kanalen

of het klachten geeft van klanten
mate waarin waterslag ontstaat
of het voor pleziervaart toegankelijk is
doorstroming

061001

het Eindhovens Kanaal
rotonde tussen Eindhoven en Veldhoven waar
stoplichten staan
bussen van Eindhoven naar Veldhoven

061002
061003

bussen van Eindhoven naar Veldhoven
bussen van Eindhoven naar Veldhoven

061101

De Hogt

Landverkeer-WegverbindingenKnooppunten

061201

de Pool van Metz

Landverkeer-WegverbindingenKnooppunten

hoeveelheid vrachtverkeer

061301
061401

de rotondetjes
de nieuwe brug over de Waal bij Zaltbommel
de files bij Eindhoven

Landverkeer-Wegverbindingen-Rotondes
Landverkeer-Overig-Bruggen

toegankelijkheid voor vrachtwagens
of het elders files oplevert
of het landelijk gezien een ernstige file is

060902

061501

Landverkeer-Wegverbindingen-Rotondes
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

Landverkeer-Dynamisch-Files
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frequentie
bezettingsgraad
aankomst en vertrektijden
doorstroming
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061601

vrachtvervoer door de Waal

Waterverkeer-Vrachtvervoer

061602

Waterverkeer-Vrachtvervoer

of het files op kan lossen

061701

vrachtvervoer door de Waal
knooppunt Batadorp

Landverkeer-WegverbindingenKnooppunten

tijdsduur tot verbetering

061801

de weg bij Mispelhoeve

Landverkeer-Wegen

tijdsduur tot verbetering

062201

kerkje aan de oostkant van Eindhoven

Lokaties-Bezienswaardigheden

070401

viaduct over de A2 richting Maastricht

Landverkeer-Overig-Viaduct

070801
071101

het viaduct Geldrop-Heeze

kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist
mag worden
of het een goede uitvalsweg is voor het
paardrijden
of het geschikt is voor het paardrijden
geluid

071102

lelweg langs het huis/de Eindhovense Manege
snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege
het talud van de weg langs de Eindhovense
Manege
het talud van de weg langs de Eindhovense
Manege
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2

071103
071201
071202
071301
071302
071401
071402
071403
071404
071405
071701

lelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

weg bij Aalst en Waalre
weg
weg
weg
weg

bij
bij
bij
bij

Aalst
Aalst
Aalst
Aalst

en
en
en
en

Waalre
Waalre
Waalre
Waalre

de wegen richting de Eindhovense Manege

Landverkeer-Overig-Viaduct
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Overig-Talud

hoeveelheid vrachtverkeer
perceptie veiligheid
begroeiing

Landverkeer-Overig-T alud

overlast

Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

onveiligheid
of het verblinding oplevert

Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

of er zonder licht gefietst wordt
of er trimmers zijn die je niet ziet
of er onveilig gefietst wordt door scholieren

Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

doorstroming
vertraging
doorstroming
of deze gebruikt kan worden als het elders vast
staat
of men voorrang heeft op personenauto's

of er te hard gereden wordt
of het een sluiproute is

071702
071801

de wegen richting de Eindhovense Manege
de rondweg

071901

de oprit naar de snelweg bij Veldhoven

Landverkeer-Wegen-Rondweg
Landverkeer-WegverbindingenInvoegstroken

072001

vrachtverkeer
het kruispunt bij Leenderheide

Landverkeer-Dynamisch-Vrachtverkeer

McDonald's
autobaan tussen Noord-Eindhoven en Motel
Eindhoven
fileverkeer (als weggebruiker)

Lokaties-Bedrijven

nut bij file

Landverkeer-Wegen-Snelweg

doorstroming

Landverkeer-Dynamisch-Files
Landverkeer-Dynamisch-Files
Landverkeer-Wegen

mate waarin het zenuwachtig maakt

072101
080101
080201
080301
080302
080401

fileverkeer (als \ veggebruiker)
weg van Eindhoven door Veldhoven en Waalre
naar Motel Eindhoven

Landverkeer-WegverbindingenKruispunten

080501
080601

route door de stad naar Motel Eindhoven
file op de autoweg bij Motel Eindhoven

Landverkeer-Wegen-Binnendoorweg
Landverkeer-Dynamisch-Files

080701

het openbaar vervoer
betonnen geluidswallen zoals bij Vught

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer
Landverkeer-Overig-Geluidswallen
Landverkeer-Verkeerssignalering
Luchtverkeer

080801
090301

bewegwijzering op de A2

eenvoud

mate waarin het slaperig maakt
of het als sluiproute wordt gebruikt
of er stoplichten staan
of het de inkomsten voor Motel Eindhoven
bei'nvloedt
prijs in vergelijking met de auto
schoonheid
of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert

090401
090501
090601

vliegverkeer Eindhoven Airport
de Efteling
musea in de omgeving

090701

bus naar Novotel Eindhoven

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

090801

de locatie van Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven

Lokaties-Bedrijven
Lokaties-Bedrijven

of er parkeerfaciliteiten zijn
relatieve rust

de locatie van Novotel Eindhoven
gebouw Novotel Eindhoven

Lokaties-Bedrijven

veiligheid

Lokaties-Bedrijven
Lokaties-Bedrijven

zichtbaarheid

gebouw Novotel Eindhoven

091301

de kruispunten aan weerszijden van het viaduct
over de A2 nabij Novotel Eindhoven

Landverkeer-WegverbindingenKruispunten

091302

de kruispunten aan weerszijden van het viaduct
over de A2 nabij Novotel Eindhoven

Landverkeer-WegverbindingenKruispunten

capaciteit

091401
091501

Lokaties-Bedrijven

drukte
drukte

091601

basisdepot Philips Europa
bussen van Solimar
militair verkeer langs Novotel Eindhoven

091701

A2

091801

talud links voor Novotel Eindhoven

091901

oude toegangsweg door het bos achter Novotel

091902
092001
092101

oude toegangsweg door het bos achter Novotel
parkeerplaats bij Novotel Eindhoven
files op de grote weg in de buurt van Novotel
Eindhoven

Landverkeer-Overig-Parkeerplaats
Landverkeer-Dynamisch-Files

092201

de afslag uit de richting Best

Landverkeer-WegverbindingenInvoegstroken

kwaliteit

092301

viaduct bij Mispelhoef
A2 (Root van Metz)

Landverkeer-Overig-Viaduct

092401

doorstroming
of het personeel lang in de file staat

092501

A2 bij Leenderheide

Landverkeer-Wegen-Snelweg

092701
092801

de weg Antwerpen-Venlo

Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer

090802
090803
091001
091002

092901

recente aanpassingen aan A2
overgang bij De Hogt van drie- naar tweebaans

093001

de grote weg ten zuiden van Eindhoven

Lokaties-Bedrijven
Lokaties-Bezienswaardigheden

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer
Landverkeer-Dynamisch-MilitairVerkeer
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Overig-T alud
Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

Landverkeer-Wegen-Snelweg

of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert
of de medewerkers met de bus bij Novotel
Eindhoven kunnen komen

bereikbaarheid
veiligheid

drukte
congestie
bereikbaarheid Novotel
of het meerwaarde heeft voor Novotel
bereikbaarheid stad
of plaatsen voor klanten kunnen worden benut
of het klanten oplevert

of het personeel lang in de file staat
of deze drukker wordt

Landverkeer-Wegverbindingen

effectiviteit
of men als men het een verbreedt, de rest ook
verbreedt

Landverkeer-Wegen-Snelweg

of het drukker wordt
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093101

knooppunt Leenderheide

100501

de busverbinding van Openbare Golfbaan
Welschap naar het centrum van Eindhoven
verkeer in binnenstad Eindhoven
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

100601
100901
100902
100903
100904
101001

101101

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de west-tangent
file

Landverkeer-WegverbindingenKnooppunten
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

of het drukker wordt

Landverkeer-Wegen-Binnendoorweg
Landverkeer-Wegen

vraag naar golfvoorzieningen
geluid
luchtvervuiling
gevolgen voor de activiteiten

Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

vraag naar golfvoorzieningen

Landverkeer-Wegen-Snelweg

of het verkeer al dan niet toe zal nemen
doorstroming

Landverkeer-Dynamisch-Files

irritatie

tabel 31: hybride elementen met categorieen elementen (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving
060101
060102

Son

060201
060202

huis van r. in Veldhoven
huis van r. in Veldhoven
jachthaven Beatrix

060401
060402
060403
060404

Son

categorie
Streek-Plaats

variabelen

Streek-Plaats
Wonen

habitat vrienden
nieuw of niet meer nieuw
afmeting

Wonen
Bedrijven
Bedrijven

jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix

Bedrijven
Bedrijven

schoonheid

Pi'is
winterhaven of niet
voorzieningenniveau

062001

boerenland ten westen van Helmond

Streek-Boerenland

bereikbaarheid
kenmerken op grand waarvan het niet doorkruist mag
worden

070101
070102
070103
070104

Eindhovense
Eindhovense
Eindhovense
Eindhovense

Bedrijven
Bedrijven

of het een familietraditie betreft
aansluiting bij locale cultuur
hoeveelheid parkeerruimte
bereikbaarheid

070105
070301
070501

Eindhovense Manege
het gebied van de Eindhovense Manege, onder de A76 door
richting Geldrop
de overzijde van de A2 richting Maastricht

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

070901
071001
071002

het gebied ten zuiden van de A67
paardrijroutes langs de autoweg
paardrijroutes langs de autoweg

071003
071501

paardrijroutes langs de autoweg
het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst

071502
071601
090101

het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst
de Hutdijk

Manege
Manege
Manege
Manege

Bedrijven

Wegen-Paardrijroute
Wegen-Paardrijroute
Wegen-Paardrijroute
Wegen-Zandpad
Wegen-Zandpad
Streek-Plaats
Streek-Stad

of er uitbreidingsplannen zijn
of het bij uitstek geschikt is om paard te rijden
of er goede ruiterpaden zijn
of het geschikt is voor het paardrijden
of het er gezellig paardrijden is
geur
geluid
buitengevoel
hoeveelheid bebouwing
hoeveelheid bebouwing
of men er zijn roots heeft

090102
090103

Breda
Breda
Breda

090201
091101

Eindhoven
Oost-Brabant

Streek-Stad
Streek-Provincie

091102
091201

Oost-Brabant
Brabant

Streek-Provincie

boerenland west-variant
de Openbare Golfbaan Welschap

Streek-Provincie
Streek-Boerenland
Bedrijven

sfeer

092601
100301
100301
100302

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven

100303
100304

de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven

of deze niet te moeilijk is
of er in ingebouwde alternatieven zijn zodat je om poelen
been kunt
uitdagendheid
of de omgeving gewaardeerd wordt

100305
100306
100307
100308
100309
100310
100311
100312
100313

Streek-Stad
Streek-Stad

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

of men er vrienden en kennissen heeft
of men er zijn plaats in de samenleving heeft
of er overcapaciteit aan hotelkamers is
way of life
ondernemendheid bevolking
of het door wegen doorkruist wordt
of de baan een gei'ntegreerd geheel is

of de beplanting gewaardeerd wordt
of er een combinatie is van golfschool en baan
of er unieke diersoorten voorkomen
afstand tot de stad
of je er financieel afhankelijk van bent
of het als een kindje voor iemand is
of het een uitlaatklep voor mensen biedt
of terrein behouden blijft

100314

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

100315
100316

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven

of de goede naam behouden blijft
of de totale vormgeving aangetast wordt

Bedrijven

omzet

100701
100801

het complex Meerhoven (Veldhoven)
luxere bouw in de omgeving
Eindhoven

Streek-Plaats
Wonen

vraag naar golfvoorzieningen
vraag naar golfvoorzieningen

Streek-Stad

afstand van weg naar stad

101201

Bedrijven

afstand tot tangent

tabel 32: natuurlijke elementen met categorieen elementen (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving
061901
062101

categorie

natuurgebieden bij Nuenen

variabelen
kenmerken op grand waarvan het niet doorkruist mag worden
kenmerken op grand waarvan het niet doorkruist mag worden

natuur ten westen van Helmond
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070201
070202
070601
070701
100101

100201
100401
101301
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de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege

Bossen
Bossen

de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege
natuur tussen Leende en Eindhoven

of het geschikt is om paard te rijden
of het geschikt is om te fietsen
of het er toegestaan is te rijden

gebied dat opgekocht word! door 'Het Brabants Landschap'
de grasmat van Openbare Golfbaan Welschap

Grasmat

bereikbaarheid ruiterroutes
of de grasmat onaangetast blijft

waterbronnen op het terrein van Openbare Golfbaan Welschap
de poelen op Openbare Golfbaan Welschap
de bomenrij tussen Openbare Golfbaan Welschap en de tangent

Waterbronnen
Waterbronnen
Bossen

of er strenge milieueisen zijn
of het gunstig is voor de amfibieen
1
of verdwijnen ervan ingrijpend
zou zijn

Stap 3 Omwonenden
tabel 33: culturele elementen / functionele betekenis (respondent 1/10 t/m 5/10)
element van de omgevi g
A2 (Root van Metz)

categorie

variabele

011901

Landverkeer-Weg-Snelweg

mate waarin het het verkeer door
de stad vermindert

012003

A2

012101

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

012102

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg

012201

weg naar Oirschot 'binnendoor'

Landverkeer-Weg-Binnendoorweg

of er files zijn
of het familiebezoek
vergemakkelijkt
of het de reis naar Weert of
Maastricht vergemakkelijkt
of het een kortere reistijd oplevert
t.o.v. A2

012601
021401
021501

verkeersplein De Hogt
de binnenroute
de binnenrondweg

Landverkeer-Wegverbindingen-verkeerspleinen
Landverkeer-Weg-Binnendoorweg

021601

de snelweg

021701
021801
021901
030501

knooppunt Hogt
de weg richting Acht (Foot van Metz)
de verkeerssignalering
A2 Eindhoven-'s Hertogenbosch

030601

wegennet rond Eindhoven
A2

041701
041702
041703
041704
041801

Landverkeer-Weg-Binnendoorweg
Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Verkeerssignalering
Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg- Rondweg

veiligheid i.v.m. verkeersstromen
doorstroming
doorstroming
doorstroming
veiligheid

A2
A2

Landverkeer-Weg-Snelweg

doorstroming
functionaiiteit
hoeveelheid problemen
doorstroming
of het familiebezoek
vergemakkelijkt
of het het bos bereikbaar maakt

Landverkeer-Weg-Snelweg

drukte

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg

rijgedrag medeweggebruikers

routes door de stad

Landverkeer-Weg-Snelweg

de weg Eindhoven - Den Bosch

Landverkeer-Weg-Binnendoorweg
Landverkeer-Weg-Snelweg

050301

weg Eindhoven - Den Bosch via Son en Veghel

Landverkeer-Weg-Snelweg

verkeerssituatie
doorstroming
doorstroming

050401

verbindingen met de bestaande autosnelwegen rond
Eindhoven

Landverkeer-Wegverbindingen

doorstroming

050501
050601

invoegstroken autosnelwegen rond Eindhoven
verkeerslichten op knooppunt Leenderheide
A2 ten zuiden van Leenderheide

Landverkeer-Wegverbindingen-invoegstroken
Landverkeer-Verkeerssignalering
Landverkeer-Weg-Snelweg

functionaiiteit
doorstroming

A2 rijstrook in zuidelijke richting voor knooppunt Batadorp

Landverkeer-Weg-Snelweg

weefvakken bij knooppunt De Hogt

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten

050201

050701
050801
050901

lengte

doorstroming
rust in het verkeersbeeld

tabel 34: culturele elementen / structurele betekenis (respondent 1/10 t/m 5/10)
elementen van de omgeving

categorie
Luchtverkeer
Luchtverkeer

variabele
veiligheid

020102

vliegverkeer rond woning r.
vliegverkeer rond woning r.

020301
021201

knooppunt Ekkerswijer
vliegshows Aqua Best

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Luchtverkeer

hoeveelheid geluid
vanuit huis bekijken

022101

sluipverkeer in Eindhoven
rijksweg 2 bij huis t

Landverkeer

gebied waarin de knooppunten De Hogt en Leenderheide liggen
vliegtuigen Welschap

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Luchtverkeer

hoeveelheid
geluidshinder
aantal knooppunten in gebied

A2

Landverkeer-Weg-Snelweg

041706
041707

A2
A2

041901
042001

verkeersdrempels in de buurt
verkeer in de buurt

Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer-Weg-Snelweg
Landverkeer
Landverkeer

050101

het verkeer in de omgeving

Landverkeer

020101

030201
030701
040101
041705

vermakeliikheid

Landverkeer-Weg-Snelweg

angstaanjagendheid geluid
mate waarin het sluipverkeer
veroorzaakt
stankoverlast
geluid
hoeveelheid sluipverkeer
veiligheid
verkeersdrukte

tabel 35: hybride elementen / functionele betekenis (respondent 1/10 t/m 5/10)
elementen van de omgeving

categorie

variabele

010101
010103

wijk 'het Ooievaarsnest'
wijk 'het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

de aard ervan
of er geheid moet worden

010104

wijk 'het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk

afstand school en werk
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010105
010106

wijk 'het Ooievaarsnest'
wijk 'het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk
Streek-Plaats
Streek-Plaats

keuze van percelen
vrijheid in bouwen

Wonen-Wijk

aanwezifiheid bekenden

010401

Son en Breugel

010503
010602

Oirschot
Veldhoven

011201
011503
011601

het centrum van Eindhoven
het zuiden van de wijk van r.
golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen-Recreatieplaatsen

011602
011603

golfbaan aan de Welschapsedijk
golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen-Recreatieplaatsen
Voorzieningen-Recreatieplaatsen

schoonheid

011604
011703
012001

golfbaan aan de Welschapsedijk

Voorzieningen- Recreatieplaatsen
Streek-Plaats

onderhoudsstaat
hoogte belastingen
technische functionaliteit

012003
012004

020201
020901
021101
030901
030902
040501
040601
042201
042301

de stad Eindhoven

Streek-Plaats
Voorzien ingen-Winkelcentrum
Wonen-Wijk

Voorzieningen-Geluidsschermen
Voorzieningen-Geluidsschermen

de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.
de geluidswal langs de A2 bij woonwijk i
geluidswal achter huis

Voorzieningen-Geluidsschermen
Voorzieningen-Geluidsschermen

IICl
WHIKCIICMIIUHI op
up 5
12 km.
Mil. afstand
dlSldllU
het winkelcentrum
Aqua Best (recreatieplas in de buurt)
geluidsscherm tussen woning r. en A2
geluidsscherm tussen woning r. en A2

Voorzieningen-Winkelcentrum
Voorzieningen-Recreatieplaatsen
Voorzieningen-Geluidsschermen
Voorzieningen-Geluidsschermen

winkelcentrum in de buurt van r.
wijk Loerse Hof
oostelijk deel van Noord-Brabant

Voorzieningen-Winkelcentrum
Wonen-Wijk
Streek-Provincie

ijsbaan van Eindhoven

Voorzieningen-Recreatieplaatsen

toeRankelijkheid voor vestiging
winkelmogelijkheden
winkelmogelijkheden
bestaan 'groepsalarmsysteem'
mogelijkheid tot golfen
wijdsheid

mate waarin het het geluid vermindert
doelmatigheid
geluidsbeperkende werking
afstand tot woning
mogelijkheid surfen en zwemmen
functionaliteit
doelmatigheid
bereikbaarheid
bereikbaarheid per fiets
wielrenmogelijkheden
schaatsmogelijkheden

tabel 36: hybride elementen / structurele betekenis (respondent 1/10 t/m 5/10)

010102
010107
010108
010109
010301

elementen van de omgeving

categorie

wijk ‘het Ooievaarsnest'

Wonen-Wijk
Wonen-Wijk

wijk ‘het Ooievaarsnest1
wijk ‘het Ooievaarsnest'
vijk 'het Ooievaarsnest'
tuin

010501
010601

Oirschot
Veldhoven

010701
010702
010703

Waalre
Waalre
Waalre

010901
011001
011002
011101

Helmond
Deurne
Deurne
straat 'de Ulenpas'

011102
011303
011401
011501
011605

straat 'de Ulenpas'
de buurt van de r.
het noorden van de wijk van r.
het zuiden van de wijk van r.
golfbaan aan de Welschapsedijk

011701
011702

de stad Eindhoven
de stad Eindhoven

012002

de geluidswal langs de A2 bij woonwijk r.

020501

de half op de stoep van r.geparkeerde auto's
verkeersdrempels in de buurt van r.

020601
020801
021001
030301
030401
040201

variabele
hoeveelheid koopwoningen
ruimte
stilte

Wonen-Wijk
Wonen-Wijk
Wonen-Woning
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats

prettigheid mensen
aanwezigheid vogels en andere dieren
activiteit
expansie
historisch gehalte kern
aanwezigheid natuur in omgeving
bekendheid met autochtonen
reputatie

Streek-Plaats
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Wonen-Straat
Wonen-Straat
Wonen-Buurt
Wonen-Wijk

aanwezigheid
afstand
stilte
aanwezigheid
aanwezigheid
aanwezigheid

Wonen-Wijk
Voorzieningen-Recreatieplaatsen
Streek-Plaats
Streek-Plaats
Voorzieningen-Geluidsschermen
Wonen-Straat
Wonen-Buurt

vrienden

verkeer
enige sociale afstand
rijtjeshuizen

aanwezigheid vrijstaande huizen
gehechtheid
aanwezigheid prestigeprojecten
behoud stedelijk erfgoed
uiterlijk
aanwezigheid op de stoep geparkeerde auto's
veiligheid
aardigheid mensen

de mensen in de buurt van r.
locatie woonhuis r.

Wonen-Buurt
Wonen-Woning

Noord-Brabant

Streek-Provincie
Streek-Provincie

leukheid om te wonen
smogvormmg

de lucht in Noord-Brabant
wijk De Strijp

rust

Wonen-Wijk

fijnheid

wijk Woenselse Heide

Wonen-Wijk
Wonen-Buurt
Wonen-Buurt

prettigheid wonen
stadse karakter

040402
041001

buurt rond de Franse Baan
buurt rond de Franse Baan
Eindhoven

Streek-Plaats

afstand tot woning
of men zich er aangepast voelt

041601

Brabant

041602
041603
041604

Brabant

Streek-Provincie
Streek-Provincie

schoonheid
gemoedelijkheid

Brabant
Brabant

Streek-Provincie
Streek-Provincie

sociale binding

040301
040401

onderscheidendheid met Noordoost-Nederland

tabel 37: natuurlijke elementen / functionele betekenis (respondent 1/10 t/m 5/10)
elementen van de omgeving
010201

categorie

040701

de Pommel met een 'zandvang'
omgeving van Eindhoven

041102
041401

bos
de bossen in de omgeving van Eindhoven

Bos
Bos

041405

de bossen in de omgeving van Eindhoven

Bos

variabele
wandelgeschiktheid
mogelijkheid fietstochten
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ontspanningsmogeliikheid
wandelmogelijkheden
educatieve waarde
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tabel 38: natuurlijke elementen / structurele betekenis (respondent 1/10 t/m 5/10)
elementen van de omgeving

categorie

variabele

021301

natuur in de buurt en in Eindhoven

022001

Oirschotse Heide
bos

Heide
Bos

de bossen in de omgeving van Eindhoven
de bossen in de omgeving van Eindhoven

Bos
Bos

onderscheidendheid van stad
schoonheid
mst

de bossen in de omgeving van Eindhoven

Bos
Bos

diversiteit
reinheid

041101
041402
041403
041404
041407
042101
042103

schoonheid

de bossen in de omgeving van Eindhoven
Molenvelden
Molenvelden

schoonheid

schoonheid
uniciteit

Stap 3 Economisch betrokkenen
tabel 39: culturele elementen / functionele betekenis (respondent 6/10 t/m 10/10)

060301
060501

elementen van de omgeving

categorie

variabele

ophaalbrug bij Son
de meerpalen in jachthaven Beatrix

Landverkeer-Overig-Bruggen

doorstroming
financiele last
mate waarin waterslag ontstaat

060701
060801

de schoeiingen die langs het kanaal zijn geslagen

Waterverkeer-Obstakels
Waterverkeer-Obstakels

het Eindhovens Kanaal

Waterverkeer-Kanalen

of het voor pleziervaart toegankelijk
is

060902

rotonde tussen Eindhoven en Veldhoven waar stoplichten
staan

Landverkeer-Wegverbindingen-Rotondes

doorstroming

061001

bossen van Eindhoven naar Veldhoven
bossen van Eindhoven naar Veldhoven

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

frequentie

De Hogt
de rotondetjes

Landverkeer-Wegverbindingen-Knoopponten

061003
061101

aankomst en vertrektijden
doorstroming

061301
061401
061601

de nieuwe brog over de Waal bij Zaltbommel
vrachtvervoer door de Waal

Landverkeer-Wegverbindingen-Rotondes
Landverkeer-Overig-Bruggen
Waterverkeer-Vrachtvervoer

061602

vrachtvervoer door de Waal

Waterverkeer-Vrachtvervoer

061701
070401

knooppunt Batadorp
viaduct over de A2 richting Maastricht

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Landverkeer-Overig-Viaduct

070801

het viaduct Geldrop-Heeze

Landverkeer-Overig-Viaduct

071401

weg bij Aalst en Waalre
weg bij Aalst en Waalre

Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

of er te hard gereden wordt
of het een sluiproute is

weg bij Aalst en Waalre

Landverkeer-Wegen

weg bij Aalst en Waalre
weg bij Aalst en Waalre

Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

of er zonder licht gefietst wordt
of er trimmers zijn die je niet ziet
of er onveilig gefietst wordt door
scholieren

de wegen richting de Eindhovense Manege
de wegen richting de Eindhovense Manege
de rondweg

Landverkeer-Wegen

de oprit naar de snelweg bij Veldhoven

Landverkeer-Wegverbindingen-Invoegstroken

doorstroming
of deze gebruikt kan worden als het
elders vast staat

het kruispunt bij Leenderheide

Landverkeer-Wegverbindingen-Kruispunten
Lokaties-Bedrijven

eenvoud
nut bij file

Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen

doorstroming
of het als sluiproute wordt gebruikt

file op de autoweg bij Motel Eindhoven

Landverkeer-Wegen-Binnendoorweg
Landverkeer-Dynamisch-Files

080701

het openbaar vervoer

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

of er stoplichten staan
of het de inkomsten voor Motel
Eindhoven bei'nvloedt
prijs in vergelijking met de auto

090301

bewegwijzering op de A2
vliegverkeer Eindhoven Airport

Landverkeer-Verkeerssignalering
Luchtverkeer

de Efteling
musea in de omgeving

Lokaties-Bedrijven
Lokaties- Bezienswaardigheden

bus naar Novotel Eindhoven

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

de locatie van Novotel Eindhoven
gebouw Novotel Eindhoven

Lokaties-Bedrijven

of er parkeerfaciliteiten zijn

091001

zichtbaarheid

091002

gebouw Novotel Eindhoven

Lokaties-Bedrijven
Lokaties-Bedrijven

091301

de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2
nabij Novotel Eindhoven

Landverkeer-Wegverbindingen-Kruispunten

bereikbaarheid
veiligheid

091302

de kruispunten aan weerszijden van het viaduct over de A2
nabij Novotel Eindhoven
A2

Landverkeer-Wegverbindingen-Kruispunten

capaciteit

Landverkeer-Wegen-Snelweg

congestie

talud links voor Novotel Eindhoven

Landverkeer-Overig-Talud
Landverkeer-Wegen

bereikbaarheid Novotel
bereikbaarheid stad

071402
071403
071404
071405
071701
071702
071801
071901
072101
080101
080201
080401
080501
080601

090401
090501
090601
090701
090801

091701
091801
091902

Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen-Rondweg

McDonald's
autobaan tussen Noord-Eindhoven en Motel Eindhoven
weg van Eindhoven door Veldhoven en Waalre naar Motel
Eindhoven
route door de stad naar Motel Eindhoven

oude toegangsweg door het bos achter Novotel
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toegankelijkheid voor vrachtwagens
of het elders files oplevert

Hit
of het files op kan lossen
tijdsduur tot verbetering
of het een goede uitvalsweg is voor
het paardrijden
of het geschikt is voor het
paardrijden

doorstroming
vertraging

of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert
of het klandizie oplevert
of de medewerkers met de bus bij
Novotel Eindhoven kunnen komen
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092001

parkeerplaats bij Novotel Eindhoven

Landverkeer-Overig-Parkeerplaats

of plaatsen voor klanten kunnen
worden benut

092101
092201

files op de grote weg in de buurt van Novotel Eindhoven
de afslag uit de richting Best

Landverkeer-Dynamisch-Files
Landverkeer-Wegverbindingen-Invoegstroken

of bet klanten oplevert
kwaliteit

092301
092401
092501

viaduct bij Mispelhoef
A2 (Root van Metz)
A2 bij Leenderheide
recente aanpassingen aan A2

Landverkeer-Overig-Viaduct
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer

doorstroming
of bet personeel lang in de file staat
of het personeel lang in de file staat

overgang bij De Hogt van drie- naar tweebaans

Landverkeer-Wegverbindingen

effectiviteit
of men als men het een verbreedt,
de rest ook verbreedt

100501

de busverbinding van Openbare Colfbaan Welschap naar
het centrum van Eindhoven

Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

vraag naar golfvoorzieningen

100903

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

Landverkeer-Wegen

101001

de west-tangent

Landverkeer-Wegen-Snelweg

gevolgen voor de activiteiten
doorstroming

092801
092901

tabel 40: culturele elementen / structurele betekenis (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving
de snelweg langs jachthaven Beatrix
de snelweg langs jachthaven Beatrix
bussen van Eindhoven naar Veldhoven

categorie
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

variabele
geluid

de Root van Metz
de files bij Eindhoven

Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten
Landverkeer-Dynamisch-Files

hoeveelheid vrachtverkeer
of het landelijk gezien een ernstige file is

061801
062201

de weg bij Mispelhoeve
kerkje aan de oostkant van Eindhoven

Landverkeer-Wegen
Lokaties-Bezienswaardigheden

tijdsduur tot verbetering

071101
071102
071103

snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege
snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege
snelweg langs het huis/de Eindhovense Manege

Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg

071201
071202
071301
071302
072001
080301

het talud van de weg langs de Eindhovense Manege
het talud van de weg langs de Eindhovense Manege
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2
de bocht vanuit de A67 rechtsaf richting A2
vrachtverkeer
fileverkeer (als weggebruiker)

Landverkeer-Overig-Talud
Landverkeer-Overig-Talud
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Dynamisch-Vrachtverkeer

080302
080801

fileverkeer (als weggebruiker)
betonnen geluidswallen zoals bij Vught

090802
090803

de locatie van Novotel Eindhoven
de locatie van Novotel Eindhoven

091401
091501

basisdepot Philips Europa
bussen van Solimar
militair verkeer langs Novotel Eindhoven

060601
060602
061002
061201
061501

091601
091901

Landverkeer-Dynamisch-Files
Landverkeer-Dynamisch-Files
Landverkeer-Overig-Geluidswallen
Lokaties-Bedrijven
Lokaties-Bedrijven
Lokaties-Bedrijven
Landverkeer-Dynamisch-OpenbaarVervoer

of het klachten geeft van klanten
bezettingsgraad

kenmerken op grand waarvan het niet
doorkruist mag worden
geluid
hoeveelheid vrachtverkeer
perceptie veiligheid
begroeiing
overlast
onveiligheid
of het verblinding oplevert
of men voorrang heeft op personenauto's
mate waarin het zenuwachtig maakt
mate waarin het slaperig maakt
schoonheid
relatieve rust
veiligheid
drukte
drukte
drukte

oude toegangsweg door het bos achter Novotel

Landverkeer-Dynamisch-MilitairVerkeer
Landverkeer-Wegen

de weg Antwerpen-Venlo

Landverkeer-Wegen-Snelweg

of deze drukker wordt

093101
100601

de grate weg ten zuiden van Eindhoven
knooppunt Leenderheide
verkeer in binnenstad Eindhoven

Landverkeer-Wegen-Snelweg
Landverkeer-Wegverbindingen-Knooppunten

of het drukker wordt
of het drukker wordt
vraag naar golfvoorzieningen

100901

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

100902
100904

de weg bij Openbare Golfbaan Welschap
de weg bij Openbare Golfbaan Welschap

101101

file

092701
093001

Landverkeer-Wegen-Binnendoorweg
Landverkeer-Wegen
Landverkeer-Wegen

of het meerwaarde heeft voor Novotel

geluid

Landverkeer-Wegen

luchtvervuiling
of het verkeer al dan niet toe zal nemen

Landverkeer-Dynamisch-Files

irritatie

tabel 41 : hybride elementen / functionele betekenissen (respondent 6/10 t/m 10/10)

060201
060202
060401

elementen van de omgeving

categorie

huis van r. in Veldhoven
huis van r. in Veldhoven
jachthaven Beatrix

Wonen
Wonen

variabele
nieuw of niet meer nieuw
afmeting
winterhaven of niet
voorzieningenniveau

060402
060403
060404

jachthaven Beatrix
jachthaven Beatrix

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

jachthaven Beatrix

Bedrijven

070101

Eindhovense Manege
Eindhovense Manege

Bedrijven

bereikbaarheid
of het een familietraditie betreft

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

hoeveelheid parkeerruimte
bereikbaarheid
of er uitbreidingsplannen zijn

Bedrijven

of het bij uitstek geschikt is om paard te rijden

070103
070104
070105
070301
070501
070901
071001

Eindhovense Manege
Eindhovense Manege
het gebied van de Eindhovense Manege,
onder de A76 door richting Geldrop

pr'is

of er goede ruiterpaden zijn

de overzijde van de A2 richting Maastricht
het gebied ten zuiden van de A67

of het geschikt is voor het paardrijden

paardrijroutes langs de autoweg

Wegen-Paardrijroute

of het er gezellig paardrijden is

071002

paardrijroutes langs de autoweg

Wegen-Paardrijroute

071003

paardrijroutes langs de autoweg
de Flutdijk

Wegen-Paardrijroute

geur
geluid

071601
090201
100301
100301

Eindhoven
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Streek-Plaats
Streek-Stad
Bedrijven
Bedrijven

111-

-

hoeveelheid bebouwing
of er overcapaciteit aan hotelkamers is
of de baan een gei’ntegreerd geheel is
of deze niet te moeilijk is

Zoeken naar belevingswaarden

100302
100303
100305
100306
100308
100309
100310
100311
100313
100314
100316
100701
101201

20 maart 2000

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven

of er in ingebouwde alternatieven zijn zodat je om poelen heen kunt

Bedrijven

de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven

uitdagendheid
of de beplanting gewaardeerd wordt
of er een combinatie is van golfschool en baan

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven

afstand tot de stad
of je er financieel afhankelijk van bent

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

of het als een kindje voor iemand is
of het een uitlaatklep voor mensen biedt

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

of de goede naam behouden blijft
omzet

het complex Meerhoven (Veldhoven)

Streek-Plaats

vraag naar golfvoorzieningen

Eindhoven

Streek-Stad

afstand van weg naar stad

de Openbare Golfbaan Welschap

afstand tot tangent

tabel 42 : hybride elementen / structurele betekenissen (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving

categorie

variabele

060101
060102
062001

Son
Son

Streek-Plaats
Streek-Plaats

boerenland ten westen van Helmond

Streek-Boerenland

070102
071501
071502
090101
090102
090103
091101
091102
091201
092601
100304
100307
100312
100315
100801

Eindhovense Manege
het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst
het zandpad van het viaduct naar de bebouwde kom van Aalst

Bedrijven

schoonheid
habitat vrienden
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag
worden
aansluiting bij locale cultuur

Wegen-Zandpad

buitengevoel

Wegen-Zandpad
Streek-Stad

hoeveelheid bebouwing
of men er zijn roots heeft
of men er vrienden en kennissen heeft

Breda
Breda
Breda

Streek-Stad
Streek-Stad

Oost-Brabant
Oost-Brabant

Streek-Provincie
Streek-Provincie

Brabant
boerenland west-variant

Streek-Provincie
Streek-Boerenland
Bedrijven

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven

de Openbare Golfbaan Welschap
de Openbare Golfbaan Welschap

Bedrijven
Bedrijven
Wonen

luxere bouw in de omgeving

of men er zijn plaats in de samenleving heeft
way of life
ondernemendheid bevolking
sfeer
of het door wegen doorkruist wordt
of de omgeving gewaardeerd wordt
of er unieke diersoorten voorkomen
of terrein behouden blijft
of de totale vormgeving aangetast wordt
vraag naar golfvoorzieningen

tabel 43: natuurlijke elementen / functionele betekenissen (respondent 6/10 t/m 10/10)
070201
070202
070601
070701

elementen van de omgeving
de bossen in de buurt van de Eindhovense Manege
de bossen in de burnt van de Eindhovense Manege
natiwr tussen Leende en Eindhoven

categorie

variabele

Bossen
Bossen

of het geschikt is om paard te rijden

gebied dat opgekocht wordt door 'Het Brabants Landschap'

of het geschikt is om te fietsen
of het er toegestaan is te rijden
bereikbaarheid ruiterroutes

tabel 44: natuurlijke elementen / structurele betekenissen (respondent 6/10 t/m 10/10)
elementen van de omgeving

categorie

variabele

061901
062101

natuurgebieden bij Nuenen
natuur ten westen van Helmond

100101
100201

de grasmat van Openbare Golfbaan Welschap

Grasmat

of de grasmat onaangetast blijft

waterbronnen op het terrein van Openbare Golfbaan Welschap

Waterbronnen

100401
101301

de poelen op Openbare Golfbaan Welschap
de bomenrij tussen Openbare Golfbaan Welschap en de tangent

Waterbronnen
Bossen

of er strenge milieueisen zijn
of het gunstig is voor de amfibieen

kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden
kenmerken op grond waarvan het niet doorkruist mag worden

112

-

-

of verdwijnen ervan ingrijpend zou zijn

