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U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via 
http://www.stad.gent/luwteplekken.  
 

Sociodemografische gegevens 

1. Vooraleer de luwteplekken te beoordelen, wensen we graag wat meer algemene informatie over je te 
weten. 
Ben je een … 

 
 Man 
 Vrouw 

 

2. Wat is je leeftijd? 

 
 … 

 

3. Hoeveel gezinsleden (inclusief jezelf) telt je gezin? 

 
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 Meer dan 5  
 

4. Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in je gezin? 

 
 Geen 
 1 
 2 
 3 
 Meer dan 3 
 

5. Ben je student? 

 
 Ja, en ik zit op kot in Gent 
 Ja, maar ik zit niet op kot in Gent 
 Nee 
 
 

6. Wat is je huidige woonplaats? 

 
 Gent Centrum 
 Afsnee  
 Desteldonk 
 Drongen 
 Gentbrugge 
 Ledeberg 
 Mariakerke 
 Mendonk 
 Oostakker 
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 Sint-Amandsberg 
 Sint-Denijs-Westrem 
 Sint-Kruis-Winkel 
 Wondelgem 
 Zwijnaarde  

 
 Ik woon niet in Gent 
 
 Indien u in Gent woont, ga naar vraag 9 
 Indien u niet in Gent woont, ga naar vraag 7 
 

7. Wat is de postcode van je woonplaats? Vul enkel in indien u niet in Gent woont. 

 

 

 Ik woon in Nederland 
 Ik woon in een ander land (dan België of Nederland) 

 

8. Hoe vaak kom je in Gent? Vul enkel in indien u niet in Gent woont. 

 Dagelijks 
 Meerdere keren per week 
 Wekelijks 
 2 à 3 keren per maand 
 Maandelijks 
 Een paar keer per jaar 
 1 keer per jaar 
 Minder vaak 
 Nooit  We zijn op zoek naar de mening van mensen die regelmatig in Gent komen. U 

komt op dit moment niet in aanmerking voor het verder invullen van de vragenlijst.  
 
 

Evaluatie luwteplekken 

9. In deze vragenlijst vragen we je om een luwteplek naar keuze aan te duiden en er een aantal vragen 
over te beantwoorden..  
Onder een luwteplek verstaan we een rustige, openbare plek die toelaat om even uit de dagelijkse 
drukte te stappen en afstand te nemen van het ritme van de stad. Een plek die je tot rust brengt of waar 
je gedachten kunnen afdwalen. Een plek waar tijd is voor aandacht en focus. Een luwteplek hoeft niet 
groot te zijn. Elke plek die openbaar toegankelijk is kan een luwteplek zijn. 
 
In welke straat bevindt zich de luwteplek die je wenst door te geven?  

 
 Straatnaam: … 

 

10. Kan je de luwteplek die je geselecteerd hebt kort omschrijven? (welke buurt of straat, gaat het om een 
plein, park, tuin, …)  

 

 

 
 

11. Geef aan in welke mate je akkoord bent met volgende uitspraken over de door jou geselecteerde 
luwteplek. 

Gelieve slechts één antwoord per uitspraak aan te duiden. 
 
Hieronder staat een korte uitleg bij een aantal woorden die gebruikt worden in deze vraag. 
Overgangszone: 



Een overgangszone rond een luwteplek zorgt voor een overgang van de drukte van de omgeving naar 
het binnenkomen van de luwteplek. De overgangszone kan bijvoorbeeld een deur, een hek, een 
autoluwe zone, een wandelpad naar de luwteplek zijn, etc. 
 
Omslotenheid: 
De afbakening of omslotenheid van een luwteplek zorgt ervoor dat men even afstand kan nemen van het 
dagelijks ritme. De afbakening kan gebeuren door muren, hagen, bomenrijen, gebouwen etc.  
 
Betekenisvol: 
Elementen die een bepaalde betekenis hebben, kunnen mensen even stil doen staan als ze een 
bepaalde betekenis hebben voor hen. Het kan bijvoorbeeld gaan om symbolen (kerktoren, 
Mariabeeld,…), objecten (brug, graffiti,…), natuurlijke elementen (water, bomen,…) of erfgoed 
(monument, industrieel erfgoed). 

 
 

 

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Neutraal Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

Ik voel me veilig op deze plek      

Deze plek is goed onderhouden       

Deze plek is goed ingericht      

Deze plek is goed toegankelijk      

Deze plek is stiller dan de 
omliggende omgeving 

     

Deze plek is goed 
omsloten/afgebakend 

     

Op deze plek zie ik veel contrasten 
(oud-nieuw, ver-dichtbij, licht-
donker, enz.) of bijzondere 
materialen 

     

Ik beschouw deze plek als 
betekenisvol voor mij 

     

De stad is nog aanwezig (voelbaar, 
zichtbaar, hoorbaar) op deze plek 

     

Deze plek maakt het mogelijk voor 
mij om rust te vinden 

     

De aanwezigheid van andere 
mensen op deze plek zou mijn rust 
verstoren 

     

Er is een overgangszone tussen de 
stad en deze plek 

     

Op deze plek zijn elementen die 
(tijdelijk of permanent) storend zijn 
voor mijn rustbeleving 

     

 
 

12. Welke van deze elementen vind je aangenaam of waardevol op deze luwteplek? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Geluiden op de plek zelf : natuurgeluiden,… (specifieer:                                                            ) 
 Achtergrondgeluiden vanuit de omliggende omgeving (specifieer:                                            ) 
 Geuren : bloemen,… 
 Aanwezigheid van water 
 Aanwezigheid van groen 
 Andere (specifieer) 
 Geen enkel 

 
 
 
 



 
 
 

13. Welke elementen zorgen ervoor dat deze plek betekenisvol is voor jou? 

Vul deze vraag enkel in indien u ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ ging met de uitspraak “Ik beschouw deze 
plek als betekenisvol voor mij” in vraag 11. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
 

 Objecten : sculptuur, brug, symmetrie, tekst, graffiti, oude muur, … 
 Symbolen : kapel, kerktoren, klokgeluiden, ... 
 Natuurlijke elementen : water, bomen, vogels, schaduw, ... 
 Erfgoed element: industrieel erfgoed, religieus erfgoed, historisch erfgoed 
 Andere (specifieer:                                                                                                                   ) 
 

14. Welke elementen zorgen ervoor dat je rust kan vinden op deze plek? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Inrichting van de plek in verschillende zones 
 Inrichting van de plek met hoogteverschillen 
 Keuzemogelijkheden om te gaan zitten 
 Mogelijkheid tot afzondering 
 Mogelijkheid tot rustgevende activiteiten: wandelen, liggen, meditatie, lezen, ...  
 Voldoende afstand tot andere rustzoekers 
 Nabijheid van andere rustzoekers 
 Andere (specifieer:                                                                                                                         ) 
 

15. Welke elementen zijn er op de luwteplek die (tijdelijk of permanent) storend zijn voor je rustbeleving? 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Impact van omliggende gebouwen en hun functie (woningen, scholen, culturele instellingen,…) 
 Bepalende infrastructuur (sport, spel,…)  
 Comfort en keuzemogelijkheden van het zitmeubilair 
 Passanten (voetgangers, fietsers, brommers, auto’s, ...) 
 Inname van de plek door straat-, wijk-, buurt- of stadsorganisaties 
 Tijdelijke evenementen op de plek zelf 
 Andere gebruikers 
 Weersomstandigheden 
 Lawaai 
 Zwerfvuil 
 Andere (specifieer) 

 
 Geen enkel 

 
 

16. Hoe vaak bezoek je deze plek? 

Eén antwoord mogelijk 
 

 Dagelijks 
 Meerdere keren per week 
 Wekelijks 
 2 à 3 keren per maand 
 Maandelijks 
 Een paar keer per jaar 
 1 keer per jaar 
 Minder vaak 

 

17. Op welk tijdstip bezoek je deze plek het vaakst? 

Eén antwoord mogelijk 
 

 Ochtend 



 Voormiddag 
 Middag 
 Namiddag 
 Vooravond 
 Avond 
 Nacht  

 

18.  Hoe bereik je deze plek meestal? 

Eén antwoord mogelijk 
 

 Te voet 
 Op de fiets 
 Met het openbaar vervoer 
 Met de auto  
 Met de moto of scooter 
 Andere (specifieer:                                                                                                                          ) 

 
 

19. Deze plek is het dichtst gelegen bij jouw… 

Eén antwoord mogelijk 

 
 Woning 
 Werk 
 School / universiteit 
 Andere (specifieer:                                                                                                                   ) 

 

20. Wat is de afstand tussen jouw <antwoord op vraag 19> en deze luwteplek? 

Eén antwoord mogelijk 
 

 Minder dan 150 meter  
 Tussen 150 en 400 meter 
 Tussen 400 meter en 1 kilometer 
 Tussen 1 en 3 kilometer 
 Tussen 3 en 5 kilometer 
 Meer dan 5 kilometer 

 

21. Wat is de belangrijkste reden van jouw bezoek aan deze luwteplek? 

Eén antwoord mogelijk 
 

 Uitstap met mijn kinderen  
 De hond uitlaten  
 Een wandeling maken 
 Andere mensen ontmoeten  
 Genieten van de natuur 
 Ontspanning en rust vinden 
 Lezen  
 Sporten of een andere hobby uitoefenen  
 Ik kom er toevallig langs (bijv. onderweg naar werk of huis) 
 Andere (specifier:                                                                                                                           ) 

 
 

22. In hoeverre laat deze plek je toe om tot rust te komen, even uit de dagelijkse drukte te stappen en 
afstand te nemen van het ritme van de stad? 

 

1 – Laat me niet 
tot rust komen 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 – Laat me 
heel sterk tot 
rust komen 

          



 
 

23. Heb je nog opmerkingen of suggesties die de rust- en luwtebeleving van deze plek zouden kunnen 
versterken? 

 

 

 Nee, ik heb geen opmerkingen of suggesties 
 
 

U kunt uw antwoorden op deze vragen aan ons bezorgen via http://www.stad.gent/luwteplekken.  
 
Alvast bedankt, 
Stad Gent 
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