
 
 

Wandelend gesprek: beleving van de buitenruimte 
in buurten, dorpen en steden 
 

Werkt u als beleidsmedewerker of bestuurder van een gemeente of 
woningcorporatie? En komt u tijdens een ommetje of werkwandeling 
weleens inwoners tegen met wie u graag een gesprek over de buurt, dorp 
of stad zou willen aanknopen? 

Dat kan lastig zijn: soms weet u niet wat u moet vragen, of kan het 
gewoonweg spannend zijn om die eerste vraag te stellen. En dat is jammer, 
want het stellen van goede vragen levert een schat aan informatie over de 
buurt of stad op! 

Dit zijn een paar vragen die ik tijdens onderzoeken zelf ook altijd stel aan 
bewoners. Ik hoop dat het u inspireert tot het stellen van goede vragen op 
straat.  

 

Vragen voor een wandelend gesprek 

Hoe vaak komt u hier? Komt u hier vooral doordeweeks, in het weekend of allebei? Als u 
op hier bent, wat doet u hier dan vooral?  

Groet u hier wel eens iemand? Zijn dat onbekenden of bekenden? Waar kent u die zoal 
van?  

Hoe zou u deze plek omschrijven? Denk daarbij aan de inrichting en de mensen die er 
komen. Hoe is dat in vergelijking met toen u hier voor het eerst kwam?   

Voldoet de plek momenteel aan uw behoeften/wensen? [Bijv. parkeren, bankjes, mensen 
die er komen] Mist u iets aan deze plek? Wat zoal? Is er iets op deze plek wat u zou willen 
veranderen?  

Heeft u hier weleens iets meegemaakt wat een goede of nare indruk op u heeft 
gemaakt? Waar was dat precies? Wat was er goed/naar aan deze ervaring? Wanneer 
was dat? 

Voelt u zich hier thuis op straat? Voelt u zich op uw gemak? Waarom wel/niet? In welke 
situaties wel of niet?  

 
 
Ik wens u een fijn wandelend gesprek toe. 
 
Meer informatie: 
Dr. Linda Zuijderwijk 
info@lindazuijderwijk.nl 
06-13418162  
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