
0 

 

  

Rapportage Belevingsonderzoek 

Piushaven  

 

Gemeente Tilburg 

 



1 

 

 

  

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg 

Titel: Rapportage Belevingsonderzoek Piushaven 

Versie:  

Datum: December 2021 

Projectteam opdrachtgever: Rob Temme 

Projectteam Meet4Research: Mel Heiligers 

Ellis van Gorp 
Pascale Willems 
Ilse Galama 

Copyright © Meet4Research 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Meet4Research, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 



2 

 

Inhoudsopgave 

Conclusie en Aanbevelingen 2 

1. Inleiding 8 

1.1 Context 8 

1.2 Doel belevingsonderzoek 9 

1.3 Onderzoeksvragen 9 

1.4 Leeswijzer 9 

2. Theoretisch Kader 11 

2.1 Algemeen 11 

2.2 Hoe werkt beleving? 12 

2.3 Drie stuurdimensies 12 

3. Onderzoeksverantwoording 15 

3.1 Klantwensenpyramide voor een plek 15 

3.2 Vragenlijst 15 

3.3 Datum 16 

3.4 Respons 16 

3.5 Weersomstandigheden 17 

4. Klantbelevingsmodel en relatieve 

bijdrage 19 

4.1 Samenhang onderzoeksvragen 19 

4.2 Relatieve bijdrage thema’s 20 

5. De Piushaven in beeld 23 

6. Onderzoeksresultaten 27 

6.1 Invloed van autovrij op beleving Piushaven 27 

6.2 De hoogst en laagst scorende aspecten 28 

6.3 Verdiepende onderzoeksresultaten 29 

6.4 Diepte analyse: drukte 30 

6.5 Open vragen 31 

Bijlage A: Vragenlijst 33 

Bijlage B: Cronbach’s alpha 35 

Bijlage C: Complete tabellen 36 



3 

 

 



2 

 

Conclusie en Aanbevelingen 

Aanleiding: Tilburg in ontwikkeling 

De gemeente Tilburg werkt aan een nieuwe 

mobiliteitsaanpak, met de kwaliteit en attractiviteit van de 

leefomgeving als een van de doelen. De Piushaven is een 

van de gebieden in Tilburg die zich de afgelopen jaren enorm 

hebben ontwikkeld. Om meer ruimte te geven aan 

wandelaars, fietsers en terrassen aan de Piushaven, heeft de 

gemeente tijdens de zomermaanden de kade in de 

weekenden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  

Tilburg heeft aan Meet4research gevraagd om te 

onderzoeken hoe bezoekers een verblijf in de Piushaven 

beleven, met en zonder een afsluiting voor gemotoriseerd 

verkeer, om een beeld te krijgen wat het effect is op de 

beleving en met welke aanpassingen de aantrekkelijkheid 

van de Piushaven verder vergroot kan worden. 

Hoofdvragen 

We geven bij dit onderzoek antwoord op twee vragen: 

1. Wat is het effect op beleving in de Piushaven door het 

autovrij maken van het gebied?  

2. Welke aanpassingen in de openbare ruimte zijn 

mogelijk om een verblijf in de Piushaven prettiger te 

maken?  

  

Opzet belevingsonderzoek 

De beleving in de Piushaven is gemeten met een papieren 

vragenlijst die bezoekers van de Piushaven zelf invulden. 

Deze vragenlijst is afgenomen op vier dagen (twee autovrije 

en twee niet-autovrije dagen) in september 2021 en leverde 

397 bruikbare ingevulde vragenlijsten op. De vragenlijst is 

gebaseerd op eerdere belevingsonderzoeken en het 

theoretische kader van het klantbelevingsmodel dat is 

ontwikkeld door NS. 

Belangrijkste bevindingen 

1. Autovrij zorgt voor minder last van hinderlijk geluid 

Het effect op de beleving van de Piushaven door het autovrij 

maken van het gebied toont één groot significant verschil. 

We zien dat respondenten minder last hebben van hinderlijk 

geluid bij de autovrije dagen. Dit is goed te verklaren 

doordat er dan geen auto’s rijden. 

2. Inwoners Piushaven zijn negatiever bij autovrij 

De respondenten die aangeven woonachtig in de Piushaven 

te zijn beoordelen een groot aantal aspecten negatiever bij 

autovrij in vergelijking met niet-autovrij, terwijl bij alle 

respondenten samen over het algemeen autovrij als 

positiever wordt ervaren. Onze inschatting is dat de groep 

die aangeeft in de Piushaven woonachtig te zijn niet uit de 

Piushaven zelf komt, maar uit het directe gebied 

daaromheen. De negatievere beoordeling kan voortkomen 

uit het feit dat ze vanuit hun huis het centrum minder goed 

kunnen bereiken als de Piushaven autovrij is. De gemeente 
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heeft gesprekken met de directe bewoners van de Piushaven 

gehad. Zij lijken autovrij in hun straat juist prettig te vinden. 

3. De Piushaven scoort een 8 op beleving  

Het totaaloordeel over de Piushaven is erg positief en de 

Piushaven wordt op een erg positieve wijze beleefd. Het 

winkelaanbod krijgt een lager oordeel dan het totaaloordeel 

en het oordeel op het horeca aanbod. Dat is logisch, 

Piushaven is ook meer ingericht als uitgaansgebied en 

minder als een winkelgebied. Verder heeft de Piushaven de 

potentie om een nog meer gewaardeerde toplocatie te 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autovrij Niet-autovrij Verschil Sign. 

Algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 8,0 0,1  

algemene oordeel horeca aanbod 8,2 8,2 0,0  

algemene oordeel winkelaanbod 5,8 5,6 -0,2  

Veiligheid en Reinheid 7,8 7,7 -0,1  

veilig 8,4 8,4 0,0  

net en schoon 7,6 7,5 -0,1  

lucht schoon 7,3 7,1 -0,2  

gedrag van de bezoekers prettig 7,8 7,8 0,0  

Snelheid 7,7 7,7 0,0  

makkelijk bereikbaar 8,0 8,0 0,1  

makkelijk verplaatsen 7,6 7,4 -0,2  

straat breed genoeg 7,2 7,1 -0,1  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,1 8,3 0,2  

Voorzieningen 6,7 6,9 0,2  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,3 6,8 0,5 * 

makkelijk afval kwijt 6,2 6,6 0,4  

verlichting prettig 7,6 7,7 0,1  

voldoende beschutting  6,7 6,7 0,0  

Aantrekkelijk 7,6 7,5 -0,1  

sfeervol 7,8 7,8 0,0  

gezellig 8,3 8,4 0,1  

Winkel- & horecapersoneel vriendelijk 8,3 8,5 0,2  

levendig 8,3 8,3 0,0  

kleurrijk 6,9 6,9 -0,1  

veel afwisselende activiteiten 6,7 6,8 0,1  

warme uitstraling 7,6 7,6 0,0  

geen hinderlijk geluiden 6,5 5,6 -0,9 * 

Beleving 8,3 8,3 0,0  

Ik voel me hier prettig 8,3 8,5 0,2  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,3 8,3 0,0  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbijgaat 8,2 8,1 -0,1  

Tabel 1: Gemiddelde score autovrij, niet-autovrij. * 95% significant 
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4. Klantbevelingsmodel onderstreept belang van 

aantrekkelijkheid  

Middels een aantal analyses zijn de vragen uit dit onderzoek 

terug gebracht naar een viertal thema’s. Vervolgens is 

berekend wat het belang is van deze thema’s op het 

algemeen oordeel, om te kunnen sturen op het algemeen 

oordeel. Deze thema’s kunnen vervolgens vertaald worden 

naar de zogenaamde klantwens piramide. De 

klantwenspiramide geeft een hiërarchie in klantbehoeften 

aan en wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

 

figuur 1 Klantbelevingspiramide met het belang per thema 

Ook in dit onderzoek wordt het belang van het thema 

aantrekkelijkheid onderstreept. Het thema verklaart 65% 

van het algemeen oordeel. Veiligheid en reinheid heeft na 

aantrekkelijkheid het grootste belang (19%).  

Het klantbelevingsmodel is vervolgens opgebouwd uit 

verschillende items die de verklarende waarde van een 

thema en het totaaloordeel voor de Piushaven bepalen 

(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze resultaten h

erkennen we ook bij de objectieve analyse en het bezoek 

aan de Piushaven zelf. 
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Figuur 2: Klantbelevingsmodel Piushaven  

5. Weinig significante verschillen geslacht en leeftijd.  

We zien weinig opvallende verschillen tussen de 

persoonskenmerken en we kunnen hiermee concluderen dat 

de Piushaven op een vrij eenduidige manier wordt beleefd.  

Aanbevelingen 

Vanuit aantrekkelijkheid zien wij een aantal aspecten, vanuit 

de objectieve en subjectieve analyse, die na aanpassing het 

verblijf nog prettiger kunnen maken:  

➢ Kleurrijker. De terrassen en het water zijn de sterke 

punten van de Piushaven, maar het kleurgebruik is 

niet congruent met de terrassen en water.  

➢ Afwisselendere activiteiten. De aantrekkelijkheid 

van de Piushaven kan ook verhoogd kunnen worden 

door meer afwisselende activiteiten in de haven. 

➢ Meer beschutting. Er is beperkt ruimte voor 

beschutting naast het water in de openbare ruimte. 

Hier ligt vooral een rol voor de horeca, omdat de 

gemeente hier zelf weinig actief op kan sturen. De 

gemeente kan wel het belang van beschutting 

benadrukken richting de horeca. 

 

Ook qua voorzieningen zijn er een aantal 

verbetermogelijkheden: 

➢ Meer openbare zitgelegenheden. Vooral op 

autovrije dagen is er behoefte aan meer openbare 

zitgelegenheden.  
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➢ Makkelijker afval kwijt kunnen. Er is behoefte om 

het afval gemakkelijker kwijt te kunnen. Hierbij kan 

gedacht worden aan drie zaken: meer 

afvalvoorzieningen; een meer eenduidige 

afvalvoorziening (zelfde prullenbakken); of van de 

afvalbak een aantrekkelijk object maken (zoals de 

trash tree voor Tilburg station). 

 

Naast het autovrij maken van de Piushaven zou er ook meer 

aandacht kunnen zijn voor de positie van de voetganger. Dit 

door bijvoorbeeld obstakels weg te halen en een betere 

doorloop te maken voor de voetgangers zelf.  
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1. Inleiding 

1.1 Context 

Tilburg werkt aan een vitale, gezonde en duurzame stad. 

Met de Tilburgse Mobiliteitsaanpak heeft Tilburg de weg 

ingeslagen om van Tilburg een populaire stad te maken, 

waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Eén van 

de doelen binnen de mobiliteitsaanpak is ‘kwaliteit en 

attractiviteit van de leefomgeving’. Beleving en een 

openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen, daar 

draait het om. Vanuit mobiliteit wordt ingestoken op het 

vergroten van het verblijfsklimaat, het bijdragen aan een 

attractieve leefomgeving en een openbare ruimte van hoge 

kwaliteit. Het gebruik en de inrichting van de openbare 

ruimte komen meer in balans: minder ruimte voor grote 

verkeersstromen, meer ruimte voor verblijven (groen e.d.), 

voetgangers en fietsers. Dat moet resulteren in een 

verschuiving van de auto naar de actieve vervoerwijzen (b.v. 

fiets of lopen). 

De Piushaven in ontwikkeling 

De Piushaven is een van de gebieden in Tilburg die zich de 

afgelopen jaren enorm heeft ontwikkeld. Het is nu een 

stedelijk gebied dicht bij het centrum waar wonen, werken 

en recreëren samengaan. De ontwikkeling van de Piushaven 

staat dusdanig op de kaart dat iedere Tilburger het gebied 

erkent als een eigenzinnig deel van de Binnenstad naast 

Museumkwartier, Spoorzone, Dwaalgebied, 

Kernwinkelgebied en Koningsplein.  

 

Op dit moment is de route via de Havendijk, Piushaven en 

Koopvaardijstraat op bepaalde momenten druk. Om meer 

ruimte te geven aan wandelaars, fietsers en terrassen aan 

de Piushaven heeft de gemeente besloten tijdens de 

zomermaanden de kade in de weekenden af te sluiten voor 

gemotoriseerd verkeer. 

 

 
Figuur 3: Kaart Piushaven 
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1.2 Doel belevingsonderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om Tilburg inzicht te geven in 

hoe bezoekers een verblijf in de Piushaven beleven met en 

zonder een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, om zo een 

beeld te krijgen wat het effect is op beleving door het 

autovrij maken van het gebied.  

Daarnaast zijn de resultaten uit dit onderzoek bedoeld als 

input voor mogelijke aanpassingen in het ontwerp van de 

openbare ruimte.  

Dit om de belevingswaarde van de Piushaven als verblijfs- 

en uitgaansgebied (nog) verder te vergroten. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Wij geven antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

➢ Wat is het effect op beleving in de Piushaven door het 

autovrij maken van het gebied? 

➢ Met welke aanpassingen in de openbare ruimte kan 

de belevingswaarde van Piushaven (nog) verder 

vergroot worden?  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 tonen we de theoretische achtergrond van 

belevingsonderzoek in het algemeen. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 de opzet van het onderzoek in de Piushaven 

nader toegelicht. In hoofdstuk 4 gaan we in op het 

klantbelevingsmodel en de relatieve bijdrage van de thema’s 

en items op het totaaloordeel over de Piushaven. In 

hoofdstuk 5 is de Piushaven in beeld gebracht aan de hand 

van foto’s. Deze foto’s worden gekoppeld aan de 

belevingspiramide. In hoofdstuk 6 tonen we de verdiepende 

resultaten uitgesplitst naar diverse profielkenmerken en 

andere analyse variabelen. Het rapport wordt afgesloten met 

de belangrijkste conclusies en enkele aanbevelingen. 

 
 



10 

 

2



11 

 

2. Theoretisch Kader 

2.1 Algemeen 

De hiernavolgende beschrijving van het theoretisch kader is 

gebaseerd op het proefschrift van Mark van Hagen over 

wachttijdbeleving; ‘Waiting experience at train stations’. 

Deze theorie werd in eerste instantie toegepast in het OV en 

is inmiddels doorvertaald naar diverse werkvelden zoals 

fietsbeleving, hinderbeleving en zoals in dit onderzoek naar 

een specifieke plek, te weten Piushaven. 

Bij een belevingsvragenlijst worden reizigers en in dit 

onderzoek bezoekers gevraagd naar de beoordeling van 

verschillende kwaliteitsaspecten. Dit zijn enerzijds 

functionele vragen, zoals de veiligheid, reinheid en 

informatievoorziening, maar anderzijds meer emotioneel 

getinte vragen over de sfeer en het comfort van de trein, 

bijvoorbeeld of reizigers de trein sfeervol, kleurrijk en stil 

vinden. Rechts op deze pagina zien we de 

kwaliteitsdimensies (Figuur 4) en de verschuiving van alleen 

sturen op dissatisfiers naar ook sturen op satisfiers (Figuur 

5). 

 
Figuur 4: De klantwensenpiramide (Van Hagen, Peek en Kieft, 
2000, Van Hagen, 2011)  

 
Figuur 5: hoger klantoordeel à paradigmashift 
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2.2 Hoe werkt beleving? 

Gedrag van mensen wordt beïnvloed door prikkels uit de 

omgeving, veelal zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. 

Ruim 95% van omgevingsprikkels zoals geluid, temperatuur, 

kleur en geur nemen we onbewust waar, maar die 

beïnvloeden wel onze gevoelens en daarmee ons gedrag. In 

figuur 6 wordt dit gevisualiseerd. 

 

De prikkels uit de omgeving kunnen tot twee soorten gedrag 

leiden: toenadering of vermijding.  

 

➢ Vermijdingsgedrag is al het negatieve gedrag dat 

door de omgeving wordt opgeroepen, zoals weg 

willen gaan, de ruimte niet willen verkennen geen 

verbondenheid met de plek voelen en er niet terug 

willen komen.  

➢ Toenaderingsgedrag betreft al het positieve gedrag 

dat door de omgeving wordt opgewekt, zoals op de 

plek willen blijven, de omgeving gaan verkennen, 

zich verbonden voelen met de plek en er terug willen 

komen. 

Toenaderingsgedrag kan gestimuleerd worden door bewust 

gekozen vormgeving en het gericht toevoegen van de juiste 

(ontastbare) prikkels aan de omgeving. 

 

2.3 Drie stuurdimensies 

Een treinreis is een dienst en geen product. Het verschil 

tussen een product (een auto bijv.) en een dienst is dat een 

dienst op hetzelfde moment wordt geproduceerd én 

geconsumeerd. De consument bevindt zich daardoor als het 

ware ‘in de fabriek’ en ervaart de dienst binnen de fysieke 

faciliteiten van de serviceomgeving. Zo is de omgeving de 

verpakking van de dienst. De beleving van een dienst kan 

gestuurd worden op drie dimensies die elkaar onderling 

beïnvloeden: 

1. de dienstverleningsprocessen, 

2. de aanwezige mensen (personeel en klanten) en 

3. de serviceomgeving. 

 

De processen hebben een sterk tijdgebonden karakter en 

efficiency staat centraal: hoe efficiënter en soepeler het 

dienstverleningsproces verloopt, des te meer tevreden 

klanten zullen zijn. Bij een treinreis staat de tijd voor 

reizigers centraal. Daarnaast beïnvloedt de aanwezigheid 

van voldoende en bekwaam personeel de tevredenheid van 

klanten in positieve zin, maar ook de aanwezigheid van 

omgevings- 

prikkels 

emoties: 

• plezier (pleasure) 
• prikkeling (arousal) 
• controle (dominance) 
 

toenaderings- 
of 

vermijdings-
gedrag 

STIMULUS ORGANISME RESPONS 

Figuur 6: Stimulus Organisme & Respons model (Mehrabian & Russell, 

1974) 
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andere mensen in de serviceomgeving beïnvloeden de 

beleving van de dienst; te veel of te weinig klanten in de 

serviceomgeving kunnen leiden tot negatieve gevoelens. 

Tenslotte heeft de serviceomgeving een sterke invloed op de 

perceptie van de kwaliteit van de dienst. Een vieze, 

chaotische of lawaaiige omgeving leidt tot onaangename 

gevoelens, maar een schone, overzichtelijke en rustige 

omgeving leidt tot positieve gevoelens. 

In Figuur 7 zijn de drie kwaliteitsdimensies van een dienst 

schematisch weergegeven. Duidelijk is dat de processen zich 

in de basis van de piramide afspelen en de service omgeving 

(ruimte) en personeel (mensen) zich vooral aan de 

satisfiers-kant bevinden. Met uitvoering van uitstekende 

processen ontstaan tevreden reizigers en door het bieden 

van een perfecte serviceomgeving met gepassioneerd 

personeel kun je reizigers écht blij maken. 

 

Figuur 7: drie stuurdimensies 
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3. Onderzoeksverantwoording 

3.1 Klantwensenpyramide voor een plek  

Wij hebben de aspecten van beleving in de Piushaven 

gemeten met een papieren vragenlijst die de deelnemers 

zelf invulden. De meting heeft direct plaatsgevonden tijdens 

de actuele waarneming van de respondent, waardoor geen 

herinneringseffecten optreden.  

De vragenlijst (Bijlage A) is gebaseerd op eerdere 

belevingsonderzoeken in het openbaar vervoer. Voor het 

onderzoek in de Piushaven hebben wij de vragenlijst 

toepasbaar gemaakt voor een specifieke plek. Op basis van 

analyses op de data uit dit onderzoek zijn we gekomen tot 

de pyramide als getoond in Figuur 8. 

Deze pyramide is opgebouwd uit vier lagen, waarbij de 

onderste drie lagen (dissatisfiers) overeenkomen met de 

eerdere onderzoeken uit het theoretisch kader zoals 

toegepast in het OV. De bovenste laag (satisfiers) beslaat 

één thema, in dit geval aantrekkelijkheid.  

 

Een verdere uitwerking hiervan volgt in hoofdstuk 4.  

 

 
Figuur 8: De Klantwensenpyramide aangepast voor onderzoek in de 
openbare ruimte. 

3.2 Vragenlijst 

We stellen in de vragenlijst 30 stellingen (score 1-10): 27 

stellingen over beleving en 3 stellingen over het 

totaaloordeel van het winkel- en horeca aanbod en de 

Piushaven in zijn totaliteit.  

Daarnaast stellen we 4 open vragen:  

➢ Hoe lang ben je nu in de Piushaven? 

➢ Hoe lang ben je nog van plan te blijven? 

➢ Wat spreekt je het meeste aan in de Piushaven?  

➢ Wat spreekt je het minste aan in de Piushaven? 
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Vervolgens worden 6 achtergrondvragen gesteld:  

➢ bezoekmotief  

➢ woonplaats  

➢ bezoekfrequentie 

➢ vervoerswijze 

➢ geslacht 

➢ leeftijd 

 

We sluiten af met een vraag over het weer, omdat de 

ervaring van het weer de beleving kan beïnvloeden. De 

vragenlijst is alleen in het Nederlands afgenomen. 

3.3 Datum 

Het onderzoek is uitgevoerd in september 2021 op 16 t/m 

19 september tussen 16:00 en 20:00 uur. We streefden om 

400 ingevulde vragenlijsten op te halen, zodat er voldoende 

massa is om de conclusies op te baseren. De verwachte 

respons per dag is 100 ingevulde vragenlijsten. Daarom is er 

op 4 dagen, twee autovrije dagen en twee niet-autovrije 

dagen, geënquêteerd.  

3.4 Respons 

In totaal hebben 397 bezoekers een vragenlijst ingevuld, dit 

voldoet aan het streven, evenals de aantallen op autovrije 

dagen en niet-autovrije dagen. Tabel 1 toont een uitsplitsing 

van de respondenten voor de niet-autovrije dagen en de 

autovrije dagen. De aantallen geven dus voldoende 

mogelijkheden om de beoogde analyses uit te voeren en 

uitspraken over de beleving van de Piushaven te doen. 

 Niet-autovrij 

16 & 17 sept ‘21 

Autovrij 

18 & 19 sept ‘21 

#bruikbare enquêtes 195 202 

Leeftijd   

 Jonger dan 45 44% 55% 

 45 jaar of ouder 56% 45% 

Geslacht   

 Man 44% 39% 

 Vrouw 56% 61% 

Woonplaats   

 In de Piushaven 25% 21% 

 Buiten de Piushaven 75% 79% 

Bezoekfrequentie   

 Eerste keer/af en toe 32% 34% 

 Regelmatig/(vrijwel) dagelijks 68% 66% 

Bezoekmotief   

 Winkelen 1% 2% 

 Bezoek restaurant/café 82% 75% 

 Werk 2% 1% 

 Recreatie 5% 8% 

 Bezoek familie/kennissen 1% 1% 

 Doorheen lopen 2% 4% 

 Anders 7% 9% 

Vervoerswijze   

  Auto 18% 16% 

   Bus 1% 1% 

   Fiets 35% 33% 

  Trein 1% 1% 

  Taxi 0% 0% 

  Brommer 2% 4% 

  Lopend 42% 44% 

  Anders 1% 1% 

Tabel 2: Respons Piushaven uitgesplitst naar autovrij en niet-
autovrij 
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3.5 Weersomstandigheden 

 

Tabel 3 toont de weersomstandigheden per dag. Het weer is 

vergelijkbaar over de 4 onderzoeksdagen. 

 
 
 
 

 
Max. 
temp. in 
°C 

 
Neerslag 
in mm 

 
Wind-
kracht 

 
Wind-
richting 

16 september 20,3 0,0 2 oost 

17 september 21,1 0,0 2 oost 

18 september 22,3 0,0 2 west 

19 september 20,7 0,0 2 west 

 
Tabel 3: Weersomstandigheden per dag 
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4. Klantbelevingsmodel en relatieve 

bijdrage 

4.1 Samenhang onderzoeksvragen 

Het totaaloordeel van de Piushaven wordt bepaald door de 

beleving van de passanten en bezoekers die daar verblijven. 

Beleving wordt vervolgens bepaald door de stimuli (SOR-

model) die zij ontvangen vanuit de omgeving. 

De vragenlijst is zodanig vastgesteld dat zoveel mogelijk van 

deze stimuli (zowel satisfiers als dissatisfiers) meetbaar 

gemaakt worden.  

Met een factoranalyse kunnen deze stimuli onderverdeeld 

worden in vier thema’s. Hierbij kijken we naar onderliggende 

patronen en correlaties tussen de verschillende stimuli en 

plaatsen we vergelijkbare patronen bij elkaar. Dit is getoetst 

met de Cronbach’s alpha (bijlage B).  

Figuur 9 toont de onderlinge samenhang en het resultaat 

van deze analyse.  

 
Figuur 9: Model klantbelevingsonderzoek 
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4.2 Relatieve bijdrage thema’s 

Op basis van regressieanalyses kunnen we vaststellen wat 

de relatieve bijdrage is van de vier thema’s aan het 

totaaloordeel over de Piushaven. Ook is vastgesteld wat de 

relatieve bijdrage is van de desbetreffende stimuli aan het 

thema. We zien het volgende: 

➢ Het thema aantrekkelijk is dominant in het 

totaaloordeel over de Piushaven (65%). Dit zijn de 

zachtere aspecten, de zogeheten satisfiers. 

➢ Het loont dus sterk om te investeren in de 

aantrekkelijkheid van de Piushaven om een 

positievere ervaring te realiseren; hier is het meeste 

verschil te maken. 

➢ Veiligheid/ reinheid is de tweede indicator (19%) van 

het totaaloordeel over de Piushaven. Dit zijn de 

hardere aspecten, de zogeheten dissatisfiers. 

➢ Ook bij veiligheid/ reinheid valt enigszins winst te 

behalen, alhoewel het 3 keer minder meeweegt.  

➢ Snelheid en voorzieningen dragen respectievelijk 7% 

en 9% bij aan het totaaloordeel.  

➢ De thema’s snelheid en voorzieningen leveren een 

kleinere bijdrage aan het totaaloordeel over de 

Piushaven.  

 
Figuur 10: Relatieve bijdrage thema’s en stimuli, Piushaven. * = 

statistisch significante bijdrage (p-waarde < 0,05)  

  

Met opmerkingen [ND1]: Zie ook latere tabellen. 
De 95% die bij 0,05 alpha level hoort heeft 
betrekking op  de betrouwbaarheidsintervallen 



21 

 

 

➢ Binnen het thema aantrekkelijkheid is de dominantie 

van de items evenredig verdeeld (14%-17%). De vijf 

significante items zijn: Het oordeel over de sfeer; 

gezelligheid; vriendelijkheid van het personeel; 

afwisselende activiteiten; en warme uitstraling. Deze 

items hebben daarmee ook de grootste invloed op 

het totaaloordeel van de Piushaven. Levendigheid, 

kleurrijk en of er hinderlijke geluiden spelen een 

minder prominente rol binnen het thema 

aantrekkelijk.  

➢ De bijdrage van de items binnen het thema Veiligheid 

en reinheid is redelijk gelijkmatig verdeeld. Het 

oordeel over lucht is schoon is hier het meest 

dominant (36%). 

➢ Binnen het thema snelheid is of het “makkelijk te 

vinden is waar je zijn moet” dominant (36%). 

Makkelijk bereikbaar speelt een minder grote rol. 

➢ Binnen het thema voorzieningen is de dominantie van 

de items verdeeld. Makkelijk afval kwijt kunnen 

speelt nauwelijks een rol. 
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5. De Piushaven in beeld 

Op basis van het model, die in het vorige hoofdstuk 

beschreven is, hebben we ook de Piushaven in beeld 

gebracht. Onderstaande paragrafen tonen de Piushaven en 

omgeving in beeld.  

Veiligheid/ reinheid 

Er is een tweedeling zichtbaar tussen de reinheid op de 

Piushaven en Tamboerskade/ Vendeliersstraat (Figuur 11). 

In de Piushaven zagen wij over het algemeen een schoner 

beeld dan op de andere plek. Maar ook in de Piushaven zelf 

is aandacht nodig voor onderhoud en netheid. 

 
Figuur 11: Reinheid Piushaven (links) versus Tamboerskade 
(rechts) 

We zien verder geen eenduidigheid in afvalbakken in de 

omgeving. Daarnaast zagen we bij de afvalzakjesdispenser 

geen afvalbak. We zien wel bordjes die een AED aanwijzen, 

wat aan het gevoel van veiligheid kan bijdragen. 

Snelheid 

Er is geen directe OV-verbinding met de Piushaven, dit is 

een stuk lopen. Het gebied is wel goed lopend bereikbaar en 

met de fiets. Ook zien we aanwezigheid van deelmobiliteit. 

 

 
Figuur 12: Normale situatie net voor 16:00 (boven); autovrije 
situatie net na 16:00 (onder) 

Voorzieningen 

We zien dat de auto veel ruimte in beslag neemt op de 

Piushaven, zowel rijdend als stilstaand. Ook is er veel ruimte 

voor fietsparkeren. Beide heeft als gevolg dat er weinig 

ruimte is voor de voetganger. 
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Figuur 13: Parkeer controle Piushaven 

 

Aantrekkelijkheid 

Er zijn veel blokkades voor de voetganger, deze nodigen niet 

uit tot wandelen en verblijven.  

 

figuur 14 Blokkades voetpad 

We zien een ‘welkomstbord’ waar vooral op staat wat niet 

mag. 

 

Figuur 15 Welkomsbord Piushaven 

De terrassen in de Piushaven zijn uitnodigend, net zoals het 

water en de stijgers die als verblijfslocatie dienen.  

 

Figuur 16 Stijgers aan het water als verblijfsplek 
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De Piushaven is een levendig gebied met activiteiten op het 

water, bruisende terrassen en levendige balkons van 

bewoners. 

 

figuur 17 Levendig gebied 

In de Piushaven zelf en in de directe omgeving zijn een 

aantal elementen die het uitnodigende karakter beperken. 

Dit geeft een verwaarloosde indruk. 

 

Figuur 18 Soms verwaarloosde indruk 

Panoramazicht over het water van de Piushaven bevestigt de 

aantrekkelijkheid. We zien wel dat het kleurgebruik beperkt 

is en daarmee afhankelijk van het weer (blauwe lucht). Er 

zijn beperkt sprankelende kleuren gebruikt. En er is geen 

sterke herkenbare kleuridentiteit in het gebied. 

Scores op de verschillende thema’s en items splitsen we in 

het volgende hoofdstuk uit naar de autovrije en niet-

autovrije dagen en naar reizigersprofiel. 
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6. Onderzoeksresultaten 

Dit hoofdstuk toont de verdiepende onderzoeksresultaten. 

We bespreken in dit hoofdstuk: de invloed van autovrije en 

niet-autovrije dagen; de hoogst en laagst scorende 

aspecten; de verdiepende onderzoeksresultaten over 

persoonskenmerken; en de reacties op de open vragen.  

6.1 Invloed van autovrij op beleving Piushaven 

Tabel 4 geeft antwoord op de vraag ‘Wat is het effect op 

beleving in de Piushaven door het autovrij maken van het 

gebied?’ 

We zien in de resultaten dat de Piushaven over het 

algemeen een hoge belevingswaarde heeft: gemiddeld 

beoordelen de bezoekers de Piushaven met een 8. Hier is 

geen significant verschil te zien tussen de autovrije (7,9) en 

de niet-autovrije dagen (8,0). Horeca scoort ook hoog (8,2), 

terwijl het winkelaanbod laag scoort (5,6/5,8). 

Wanneer de Piushaven autovrij is, toont het onderzoek dat 

de bezoekers minder last hebben van hinderlijke geluiden. 

Dat is logisch te verklaren doordat er geen autoverkeer meer 

aanwezig is. Ook zien we op de autovrije dagen een minder 

hoge score voor voldoende openbare zitgelegenheid. Dit valt 

waarschijnlijk te verklaren doordat er meer bezoekers op de 

autovrije dagen (zaterdag en zondag) in de Piushaven 

waren, dus er meer zitgelegenheid gewenst is.  

 

 

 

 Autovrij Niet-autovrij Verschil Sign. 

Algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 8,0 0,1  

algemene oordeel horeca aanbod 8,2 8,2 0,0  

algemene oordeel winkelaanbod 5,8 5,6 -0,2  

Veiligheid en Reinheid 7,8 7,7 -0,1  

veilig 8,4 8,4 0,0  

net en schoon 7,6 7,5 -0,1  

lucht schoon 7,3 7,1 -0,2  

gedrag van de bezoekers prettig 7,8 7,8 0,0  

Snelheid 7,7 7,7 0,0  

makkelijk bereikbaar 8,0 8,0 0,1  

makkelijk verplaatsen 7,6 7,4 -0,2  

straat breed genoeg 7,2 7,1 -0,1  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,1 8,3 0,2  

Voorzieningen 6,7 6,9 0,2  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,3 6,8 0,5 * 

makkelijk afval kwijt 6,2 6,6 0,4  

verlichting prettig 7,6 7,7 0,1  

voldoende beschutting  6,7 6,7 0,0  

Aantrekkelijk 7,6 7,5 -0,1  

sfeervol 7,8 7,8 0,0  

gezellig 8,3 8,4 0,1  

Winkel- & horecapersoneel vriendelijk 8,3 8,5 0,2  

levendig 8,3 8,3 0,0  

kleurrijk 6,9 6,9 -0,1  

veel afwisselende activiteiten 6,7 6,8 0,1  

warme uitstraling 7,6 7,6 0,0  

geen hinderlijk geluiden 6,5 5,6 -0,9 * 

Beleving 8,3 8,3 0,0  

Ik voel me hier prettig 8,3 8,5 0,2  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,3 8,3 0,0  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbijgaat 8,2 8,1 -0,1  

Tabel 4: Gemiddelde score autovrij, niet-autovrij. * = statistisch 

significant verschil (p-waarde < 0,05) 
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6.2 De hoogst en laagst scorende aspecten 

We zoomen in op de hoogst en laagst scorende aspecten uit 

Tabel 4 en doen een poging om deze te verklaren.  

Aspecten die 8 of hoger scoren zijn:  

- algemene oordeel Piushaven  

- algemeen oordeel horeca aanbod 

- veilig  

- makkelijk bereikbaar 

- makkelijk te vinden waar ik moet zijn 

- gezellig 

- winkel- en horecapersoneel vriendelijk 

- levendig 

- beleving - algemeen 

- ik voel me hier prettig 

- ik voel me welkom in de Piushaven 

- ik vind dat de tijd hier snel voorbijgaat 

 

Dit zijn aspecten die we herkennen uit het bezoek en de 

objectieve waarneming in de Piushaven. De horeca zorgt 

voor veel levendig- en gezelligheid in de omgeving. En het 

weidse karakter van de haven zorgt voor overzicht, wat een 

veilig gevoel kan geven en het gemakkelijk maakt te 

oriënteren. Ook algemeen is de beleving goed. Het water, 

groen en bomen langs de kade zullen hier zeker aan 

bijdragen. Daarnaast voelen bezoekers zich prettig, welkom, 

trots en vinden ze dat de tijd snel voorbijgaat. 

Aspecten die onder de 7 scoren zijn: 

- algemene oordeel winkelaanbod 

- voorzieningen – algemeen 

- voldoende openbare zitgelegenheid 

- makkelijk afval kwijt 

- voldoende beschutting  

- kleurrijk 

- veel afwisselende activiteiten 

- geen hinderlijk geluiden 

 

Ook deze lager scorende aspecten herkennen we uit de 

objectieve waarneming. Er is vrijwel geen winkelaanbod, dus 

het lijkt logisch dat die gemiddeld het slechtste scoort 

(5,8/5,6). Hetzelfde geldt voor voorzieningen in het 

algemeen. Het gebied heeft een aantal openbare bankjes en 

ook (niet openbare) terrassen, maar door het levendige 

karakter en de mooie plek aan het water is het denkbaar dat 

hier meer behoefte aan is. Beschutting ontbreekt door het 

weidse karakter naast het water. We hebben ook op een 

aantal plekken afval naast de afvalbakken en bankjes 

gespot. Dit maakt het ook niet aanlokkelijk om daar gebruik 

van te maken.  

Kleurrijk, afwisselende activiteiten en hinderlijk geluid zijn 

de aspecten van de categorie aantrekkelijkheid die minder 

goed scoren. De kleurstelling van het gebied is vrij 

monotoon: we zien veel grijs- en bruintinten en minder felle 

kleuren. Zeker bij water zou je meer primaire kleuren 

verwachten (bijvoorbeeld bij parasols of terrasstoelen). 
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6.3 Verdiepende onderzoeksresultaten 

We zoomen in deze paragraaf in op persoonskenmerken van 

de respondenten als al dan niet inwoner zijn van de 

Piushaven, leeftijd, geslacht. Bijlage C toont de resultaten 

per onderdeel.  

Inwoners Piushaven 

Voor de bewoners van de Piushaven zien we dat de 

beoordeling van de Piushaven algemeen iets hoger is als de 

Piushaven niet-autovrij is. Dit geldt ook voor ‘hinderlijke 

geluiden’, ‘winkelaanbod’ en ‘makkelijk verplaatsen’. Voor de 

scores ‘levendigheid’ en ‘winkel en ‘horecapersoneel 

vriendelijk’ geldt (significant) dat de scores hoger zijn als de 

Piushaven niet-autovrij is. 

De tegenstrijdigheid dat inwoners van de Piushaven klagen 

over auto’s, maar toch positiever zijn over de Piushaven als 

deze niet-autovrij is, is te verklaren: bewoners hebben wel 

last van de auto's, maar ze willen zelf met hun auto 

profiteren van maximale bereikbaarheid voor hun woning. 

 
Auto

vrij 

Niet-

autovrij 

verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,8 8,2 + 0,4  

algemene oordeel winkelaanbod 5,8 5,2 - 0,6  

makkelijk verplaatsen 7,7 7,1 - 0,6  

voldoende beschutting  6,0 6,6 + 0,6  

winkel en horecapersoneel vriendelijk 8,3 8,8 + 0,6 * 

levendig 7,9 8,6 + 0,7 * 

geen hinderlijk geluiden 5,7 5,0 - 0,7  

Tabel 5: Selectie van score inwoners Piushaven * = statistisch 

significant verschil (p-waarde < 0,05) 

Leeftijd 

Bezoekers van 45 jaar en ouder ervaren de Piushaven 

minder net en schoon en geven ook een lagere score aan 

schone lucht. Qua voorzieningen geven juist de bezoekers 

jonger dan 45 jaar een lagere score aan voldoende openbare 

zitgelegenheid. We zien dat jongere bezoekers minder last 

hebben van hinderlijke geluiden. De bezoekers van 45 jaar 

en ouder vinden de Piushaven een stuk kleurrijker en zijn 

een stuk positiever over de hoeveelheid afwisselende 

activiteiten. 

Geslacht 

Er zijn weinig grote verschillen tussen mannelijke en 

vrouwelijke bezoekers. Vrouwen zijn over het algemeen iets 

positiever dan mannen. Vrouwen geven gemiddeld een 

significant hogere score aan de items ‘gezellig’ en ‘veel 

afwisselende activiteiten’. Vrouwen geven een significant 

hogere score aan het thema Beleving. Binnen dit thema is 

het verschil voor het item ‘tijd gaat snel voorbij’ significant.  

Woonplaats 

We hebben de resultaten van respondenten die wonen in de 

Piushaven vergeleken met die van bezoekers afkomstig van 

buiten de Piushaven. De bezoekers van buiten de Piushaven 

ervaren deze aanmerkelijk netter en schoner. De inwoners 

van de Piushaven vinden de Piushaven makkelijker te 

bereiken. Ook is het voor de inwoners makkelijker te vinden 

waar ze moeten zijn. Inwoners hebben minder behoefte aan 

openbare zitgelegenheid dan de bezoekers. Inwoners van de 

Piushaven ervaren sterker dat er hinderlijke geluiden zijn. 

Inwoners van de Piushaven geven een zeer hoge score (8,6) 

aan de mate waarin zij zich prettig voelen.   
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Tijdstip afname enquête 

We hebben onderscheid gemaakt in enquêtes die tussen 

16:00 en 17:30 uur en tussen 17:30 en 20:00 uur zijn 

afgenomen. Er zijn weinig noemenswaardige verschillen. De 

scores op ‘makkelijk vinden waar ik moet zijn’ en ‘geen 

hinderlijke geluiden’ verschillen significant. ‘s Avonds geven 

bezoekers aan dat ze iets makkelijker kunnen vinden waar 

ze moeten zijn en ervaren ze meer hinderlijke geluiden. 

Verblijftijd 

We hebben onderscheid gemaakt in bezoekers die minder 

dan 3 uur in de Piushaven verblijven en bezoekers die 3 tot 

7 uur in de Piushaven verblijven. Bezoekers met een 

verblijftijd van minder dan 3 uur vinden de Piushaven 

makkelijker bereikbaar. Bezoekers met een verblijftijd van 3 

tot 7 uur ervaren sterker dat de tijd snel voorbijgaat in de 

Piushaven. Op de overige aspecten zijn de scores vrijwel 

gelijk en niet significant voor beide groepen 

 

Frequentie bezoek 

We maken verschil in scores tussen bezoekers die voor de 

eerste keer in de Piushaven zijn/ af en toe komen en 

bezoekers die er regelmatig of vrijwel dagelijks zijn. 

Bezoekers die frequenter in de Piushaven komen zijn over 

het algemeen positiever over de Piushaven en het horeca 

aanbod. Ze scoren hoger op: zich veiliger voelen; het thema 

‘snelheid’; makkelijk bereikbaar; breedte van de straat; 

makkelijk te vinden.  

Ook op gebied van aantrekkelijkheid vinden de frequente 

bezoekers de Piushaven sfeervoller, gezelliger, levendiger en 

het horecapersoneel vriendelijker dan bezoekers die er voor 

de eerste keer of af en toe komen. Wel valt op dat Frequente 

bezoekers hinderlijke geluiden meer onprettig ervaren. 

Tenslotte scoren Frequente bezoekers hoger op het thema 

beleving. Dat is een mooi bewijs voor toenaderingsgedrag 

uit het SOR-model. 

6.4 Diepte analyse: drukte 

Naast de items uit het belevingsmodel is er een extra 

belevingsvraag gesteld ‘ik ervaar de Piushaven als druk (veel 

mensen)’, waarbij respondenten een score van 1 t/m 10 

konden geven. 

Het item over drukte is gebruikt om te analyseren wat de 

impact hiervan is op de beleving van de Piushaven.  

➢ Bezoekers die de Piushaven als drukker ervaren 

(score 7 – 10) zijn over het algemeen positiever over 

de Piushaven. Hun oordeel over het winkelaanbod is 

significant hoger. 

➢ Op het gebied van snelheid geven bezoekers die de 

Piushaven als druk ervaren (score 7 – 10), een 

significant hogere score aan de bereikbaarheid. 

➢ Bezoekers die de Piushaven als druk ervaren, geven 

een significant hogere beoordeling aan het thema 

‘voorzieningen’. Zij zijn positiever over de 

hoeveelheid openbare zitgelegenheid, de verlichting 

en de beschutting tegen wind/regen/zon. 

➢ Bezoekers die de Piushaven als druk ervaren, geven 

een significant hogere beoordeling aan het thema 

‘aantrekkelijk’. Zij ervaren de Piushaven als 

sfeervoller, kleurrijker en zijn positiever over de 

hoeveelheid afwisselende activiteiten en de warme 

uitstraling.  



31 

 

 

 

6.5 Open vragen 

Figuur 19 toont wat wordt genoemd als minst aansprekend 

in de Piushaven. Het autoverkeer, afval en drukte vallen het 

meeste op.  

 
Figuur 19  Minst favoriete aspecten aan de Piushaven, ingevuld 
door inwoners van de Piushaven. 
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Bijlage A: Vragenlijst
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Bijlage B: Cronbach’s alpha 

De Cronbach’s alpha geeft de interne samenhang tussen de 

items weer op basis van de onderlinge correlatie. Scores 

hoger dan 0,700 wijzen op een hoge mate van samenhang 

en rechtvaardigen het samenvoegen van de items tot één 

thema.  

Per thema is de Cronbach’s alpha berekend. Het thema 

Beleving is een overkoepelend construct dat sterk 

samenhangt met alle overige thema’s en moet niet als een 

laag in de piramide gezien worden. De vier andere thema’s 

zeggen duidelijk iets over de verscheidene vormen van 

stimuli die in de ruimte aanwezig zijn. Beleving is een 

respons op de vier lagen gezamenlijk.  

Thema Cronbach’s alpha 

Veiligheid en Reinheid 0,700 

Snelheid 0,650 

Voorzieningen 0,642 

Aantrekkelijk 0,814 

Beleving 0,883 
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Bijlage C: Complete tabellen 
 
Inwoners Piushaven beoordeling autovrij/niet-autovrij 

 Autovrij Niet-autovrij Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,8 8,2 0,4  

algemene oordeel horeca aanbod 8,2 8,2 0,0  

algemene oordeel winkelaanbod 5,8 5,2 -0,6  

Veiligheid en Reinheid     

veilig 8,5 8,6 0,1  

net en schoon 7,0 6,8 -0,2  

lucht schoon 7,0 7,2 0,2  

gedrag van de bezoekers prettig 7,4 7,6 0,2  

Snelheid     

makkelijk bereikbaar 8,3 8,5 0,3  

makkelijk verplaatsen 7,7 7,1 -0,6  

straat breed genoeg 7,1 7,2 0,1  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,4 8,8 0,4  

Voorzieningen     

voldoende openbare zitgelegenheid 6,8 7,0 0,2  

makkelijk afval kwijt 6,3 6,5 0,1  

verlichting prettig 7,8 7,6 -0,2  

voldoende beschutting  6,0 6,6 0,6  

Aantrekkelijk     

sfeervol 7,7 8,1 0,4  

gezellig 8,3 8,7 0,4  

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,3 8,8 0,6 * 

levendig 7,9 8,6 0,7 * 

kleurrijk 6,8 6,8 0,0  

veel afwisselende activiteiten 6,4 6,4 0,0  

warme uitstraling 7,7 7,6 -0,1  

geen hinderlijk geluiden 5,7 5,0 -0,7  

Beleving 8,4 8,6 0,2  

Ik voel me hier prettig 8,5 8,8 0,3  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,3 8,6 0,2  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 8,2 8,5 0,1  

Tabel 6: Gemiddelde score items naar autovrij of niet-autovrij door 

inwoners van de Piushaven. * = statistisch significant verschil (p-
waarde < 0,05) 

 

 

Geslacht 

 Man Vrouw Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 8,0 0,1  

algemene oordeel horeca aanbod 8,2 8,2 0,0  

algemene oordeel winkelaanbod 5,8 5,6 -0,2  

Veiligheid en Reinheid 7,7 7,7 0,0  

veilig 8,4 8,4 -0,1  

net en schoon 7,5 7,6 0,1  

lucht schoon 7,3 7,2 -0,1  

gedrag van de bezoekers prettig 7,7 7,8 0,1  

Snelheid 7,7 7,7 0,0  

makkelijk bereikbaar 7,9 8,0 0,1  

makkelijk verplaatsen 7,5 7,5 -0,1  

straat breed genoeg 7,2 7,0 -0,2  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,1 8,3 0,2  

Voorzieningen 6,7 6,9 0,2  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,5 6,6 0,2  

makkelijk afval kwijt 6,5 6,4 -0,1  

verlichting prettig 7,5 7,7 0,2  

voldoende beschutting  6,5 6,9 0,3  

Aantrekkelijk 7,4 7,6 0,2  

sfeervol 7,7 7,9 0,2  

gezellig 8,2 8,5 0,3 * 

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,3 8,5 0,1  

levendig 8,2 8,4 0,2  

kleurrijk 6,9 6,9 -0,1  

veel afwisselende activiteiten 6,5 7,0 0,5 * 

warme uitstraling 7,4 7,7 0,2  

geen hinderlijk geluiden 6,0 6,2 0,2  

Beleving 8,1 8,4 0,3 * 

Ik voel me hier prettig 8,3 8,5 0,2  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,1 8,4 0,3  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 7,9 8,3 0,4 * 

Tabel 7: Gemiddelde score items naar geslacht. * = statistisch 
significant verschil (p-waarde < 0,05) 
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Tijdstip Afname enquête 

 
16:00 -
17:30 uur 

17:30 -
20:00 uur 

Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 8,0 0,1  

algemene oordeel horeca aanbod 8,1 8,2 0,2  

algemene oordeel winkelaanbod 5,6 5,7 0,1  

Veiligheid en Reinheid 7,8 7,7 -0,1  

veilig 8,4 8,4 0,0  

net en schoon 7,7 7,4 -0,2  

lucht schoon 7,2 7,2 0,0  

gedrag van de bezoekers prettig 7,8 7,7 0,0  

Snelheid 7,7 7,8 0,1  

makkelijk bereikbaar 8,0 8,0 0,0  

makkelijk verplaatsen 7,5 7,6 0,1  

straat breed genoeg 7,1 7,1 0,0  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,1 8,4 0,3 * 

Voorzieningen 6,8 6,8 0,0  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,6 6,5 -0,1  

makkelijk afval kwijt 6,5 6,3 -0,2  

verlichting prettig 7,6 7,6 0,1  

voldoende beschutting  6,7 6,7 0,0  

Aantrekkelijk 7,6 7,5 -0,1  

sfeervol 7,8 7,8 -0,1  

gezellig 8,4 8,3 -0,1  

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,3 8,5 0,1  

levendig 8,3 8,3 0,0  

kleurrijk 7,0 6,8 -0,1  

veel afwisselende activiteiten 6,7 6,7 0,0  

warme uitstraling 7,7 7,5 -0,2  

geen hinderlijk geluiden 6,3 5,7 -0,6 * 

Beleving 8,3 8,3 0,0  

Ik voel me hier prettig 8,4 8,4 0,1  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,3 8,3 0,0  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 8,1 8,2 0,1  

Tabel 8: Gemiddelde score items naar tijdstip waarop enquête 
afgenomen is. * = statistisch significant verschil (p-waarde < 0,05) 

Leeftijd 

 
Jonger 
dan 45 
jaar 

45 jaar 
en ouder 

Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 8,0 0,1  

algemene oordeel horeca aanbod 8,2 8,2 0,0  

algemene oordeel winkelaanbod 5,6 5,8 0,1  

Veiligheid en Reinheid 7,9 7,6 -0,3 * 

veilig 8,5 8,3 -0,2  

net en schoon 7,8 7,3 -0,6 * 

lucht schoon 7,4 7,0 -0,4 * 

gedrag van de bezoekers prettig 7,9 7,7 -0,2  

Snelheid 7,6 7,8 0,2  

makkelijk bereikbaar 7,8 8,2 0,5 * 

makkelijk verplaatsen 7,5 7,5 0,0  

straat breed genoeg 7,0 7,3 0,3  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,3 8,1 -0,2  

Voorzieningen 6,8 6,8 0,1  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,3 6,8 0,5 * 

makkelijk afval kwijt 6,4 6,4 0,0  

verlichting prettig 7,7 7,6 -0,2  

voldoende beschutting  6,7 6,7 0,0  

Aantrekkelijk 7,5 7,6 0,0  

sfeervol 7,8 7,8 0,0  

gezellig 8,3 8,4 0,1  

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,5 8,3 -0,2  

levendig 8,2 8,4 0,1  

kleurrijk 6,7 7,2 0,5 * 

veel afwisselende activiteiten 6,3 7,1 0,8 * 

warme uitstraling 7,6 7,7 0,1  

geen hinderlijk geluiden 6,5 5,6 -0,9 * 

Beleving 8,3 8,3 0,0  

Ik voel me hier prettig 8,4 8,4 0,0  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,2 8,3 0,1  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 8,2 8,1 -0,2  

Tabel 9: Gemiddelde score items naar leeftijd. * = statistisch 
significant verschil (p-waarde < 0,05) 
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Woonplaats 

 
In de 
Piushaven 
 

Buiten de 
Piushaven 

Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 7,9 0,0  

algemene oordeel horeca aanbod 8,1 8,2 0,0  

algemene oordeel winkelaanbod 5,4 5,7 0,3  

Veiligheid en Reinheid 7,5 7,8 0,3  

veilig 8,6 8,3 -0,3  

net en schoon 7,0 7,7 0,8 * 

lucht schoon 7,1 7,3 0,2  

gedrag van de bezoekers prettig 7,6 7,8 0,3  

Snelheid 7,9 7,7 -0,2  

makkelijk bereikbaar 8,4 7,8 -0,6 * 

makkelijk verplaatsen 7,3 7,6 0,3  

straat breed genoeg 7,2 7,1 -0,1  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,6 8,1 -0,5 * 

Voorzieningen 6,9 6,7 -0,2  

voldoende openbare zitgelegenheid 7,0 6,4 -0,7 * 

makkelijk afval kwijt 6,5 6,3 -0,2  

verlichting prettig 7,8 7,5 -0,3  

voldoende beschutting  6,4 6,8 0,4  

Aantrekkelijk 7,4 7,6 0,1  

sfeervol 7,9 7,8 -0,1  

gezellig 8,5 8,3 -0,1  

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,6 8,3 -0,2  

levendig 8,3 8,3 0,0  

kleurrijk 6,9 6,9 0,0  

veel afwisselende activiteiten 6,4 6,8 0,5  

warme uitstraling 7,7 7,5 -0,1  

geen hinderlijk geluiden 5,3 6,3 1,0 * 

Beleving 8,5 8,2 -0,3  

Ik voel me hier prettig 8,6 8,3 -0,3 * 

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,5 8,2 -0,2  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 8,4 8,1 -0,3  

Tabel 10: Gemiddelde score items naar woonplaats. * = statistisch 
significant verschil (p-waarde < 0,05) 

Frequentie van bezoek aan de Piushaven 

 
Eerste 
keer/af en 
toe 

Regelmatig
/(vrijwel) 
dagelijks 

Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,8 8,0 0,3 * 

algemene oordeel horeca aanbod 7,9 8,3 0,4 * 

algemene oordeel winkelaanbod 5,5 5,8 0,3  

Veiligheid en Reinheid 7,6 7,8 0,1  

veilig 8,1 8,5 0,4 * 

net en schoon 7,7 7,5 -0,2  

lucht schoon 7,2 7,2 0,1  

gedrag van de bezoekers prettig 7,7 7,8 0,2  

Snelheid 7,3 7,9 0,6 * 

makkelijk bereikbaar 7,6 8,2 0,6 * 

makkelijk verplaatsen 7,4 7,6 0,3  

straat breed genoeg 6,8 7,3 0,5 * 

makkelijk vinden waar ik moet zijn 7,6 8,5 0,9 * 

Voorzieningen 6,7 6,8 0,1  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,5 6,5 0,0  

makkelijk afval kwijt 6,3 6,4 0,2  

verlichting prettig 7,4 7,7 0,3  

voldoende beschutting  6,7 6,7 0,0  

Aantrekkelijk 7,4 7,6 0,2  

sfeervol 7,6 7,9 0,4 * 

gezellig 8,0 8,5 0,5 * 

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,0 8,6 0,6 * 

levendig 8,1 8,4 0,3 * 

kleurrijk 6,7 7,0 0,2  

veel afwisselende activiteiten 6,8 6,7 -0,1  

warme uitstraling 7,3 7,7 0,3  

geen hinderlijk geluiden 6,4 5,9 -0,6 * 

Beleving 8,0 8,4 0,4 * 

Ik voel me hier prettig 8,1 8,5 0,4 * 

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,0 8,4 0,4 * 

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 7,9 8,3 0,4 * 

Tabel 11: Gemiddelde score items naar bezoekersfrequentie. * = 

statistisch significant verschil (p-waarde < 0,05) 
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Verblijftijd 

 
Minder 
dan 3 uur 
 

3 tot 7 
uur 

Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 7,9 0,1  

algemene oordeel horeca aanbod 8,1 8,2 0,1  

algemene oordeel winkelaanbod 5,9 5,5 -0,3  

Veiligheid en Reinheid 7,7 7,7 0,0  

veilig 8,4 8,4 0,0  

net en schoon 7,6 7,5 -0,1  

lucht schoon 7,2 7,2 0,0  

gedrag van de bezoekers prettig 7,7 7,8 0,0  

Snelheid 7,8 7,7 -0,1  

makkelijk bereikbaar 8,2 7,7 -0,5 * 

makkelijk verplaatsen 7,5 7,6 0,1  

straat breed genoeg 7,2 7,2 0,0  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,2 8,3 0,1  

Voorzieningen 6,7 6,9 0,2  

voldoende openbare zitgelegenheid 6,4 6,6 0,2  

makkelijk afval kwijt 6,3 6,5 0,2  

verlichting prettig 7,4 7,7 0,3  

voldoende beschutting  6,8 6,7 -0,1  

Aantrekkelijk 7,5 7,6 0,1  

sfeervol 7,7 7,9 0,2  

gezellig 8,3 8,5 0,2  

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,4 8,3 -0,1  

levendig 8,2 8,3 0,1  

kleurrijk 6,9 6,9 0,0  

veel afwisselende activiteiten 6,7 6,8 0,1  

warme uitstraling 7,5 7,6 0,2  

geen hinderlijk geluiden 6,1 6,0 -0,1  

Beleving 8,2 8,4 0,2  

Ik voel me hier prettig 8,3 8,5 0,2  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,2 8,4 0,2  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 8,0 8,3 0,3 * 

Tabel 12: Gemiddelde score items naar verblijftijd. * = 

statistisch significant verschil (p-waarde < 0,05)Drukte 

 
Score  
1- 6 

Score  
7 - 10 

Verschil Sign. 

algemene oordeel Piushaven totaal 7,9 8,0 0,2  

algemene oordeel horeca aanbod 8,1 8,2 0,1  

algemene oordeel winkelaanbod 5,4 6,0 0,6 * 

Veiligheid en Reinheid 7,7 7,8 0,1  

veilig 8,3 8,5 0,1  

net en schoon 7,4 7,7 0,3  

lucht schoon 7,2 7,2 0,0  

gedrag van de bezoekers prettig 7,7 7,8 0,1  

Snelheid 7,6 7,8 0,2  

makkelijk bereikbaar 7,8 8,2 0,4 * 

makkelijk verplaatsen 7,4 7,6 0,2  

straat breed genoeg 7,1 7,2 0,2  

makkelijk vinden waar ik moet zijn 8,2 8,3 0,0  

Voorzieningen 6,6 7,0 0,4 * 

voldoende openbare zitgelegenheid 6,3 6,8 0,5 * 

makkelijk afval kwijt 6,2 6,6 0,3  

verlichting prettig 7,4 7,8 0,4 * 

voldoende beschutting  6,5 6,9 0,4 * 

Aantrekkelijk 7,4 7,7 0,3 * 

sfeervol 7,6 8,1 0,5 * 

gezellig 8,3 8,4 0,1  

winkel en horeca personeel vriendelijk 8,3 8,5 0,1  

levendig 8,2 8,4 0,2  

kleurrijk 6,6 7,2 0,6 * 

veel afwisselende activiteiten 6,5 7,0 0,5 * 

warme uitstraling 7,3 7,9 0,5 * 

geen hinderlijk geluiden 6,0 6,1 0,1  

Beleving 8,3 8,3 0,1  

Ik voel me hier prettig 8,4 8,4 0,0  

Ik voel me welkom in de Piushaven 8,2 8,3 0,1  

Ik vind dat de tijd hier snel voorbij gaat 8,1 8,2 0,1  

Tabel13: Gemiddelde score items naar drukte beleving. * geeft aan 

dat de bijdrage significant is. * = statistisch significant verschil (p-
waarde < 0,05) 


