
 

 

 

 

Verslag bijeenkomst zintuigen – 11 oktober 2012 
 

Kunnen geuren ervoor zorgen dat afval netjes wordt opgeruimd? 

Kan licht hangplekken voorkomen? 

Kan muziek veiligheidsbeleving verbeteren? 

 

De afgelopen jaren lieten het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid onderzoeken welke rol zintuigen hebben op zowel de 

fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel. De resultaten hiervan werden gepresenteerd 

tijdens het congres “Laboratorium van de zintuigen: anders werken met veiligheid” op  

donderdag 11 oktober 2012 in het Beatrixgebouw te Utrecht.  

VERSLAG INHOUDELIJKE BIJDRAGEN 

 AP DIJKSTERHUIS 

De ochtend begon met een bijdrage van keynote speaker Ap Dijksterhuis, hoogleraar 

‘psychologie van het onbewuste’ van de Radboud Universiteit. Ap maakte vanuit zijn kennis en 

expertise over ons onbewuste brein duidelijk welke rol daarin is weggelegd voor zintuigelijke 

beïnvloeding. De presentatie begon met twee foto’s van twee mannen die zich kandidaat 

hadden gesteld voor het gouverneurschap van een staat in Amerika. De ene man is eind dertig 

met een jong gezicht, de ander is een vijftiger met grijs haar. Het aanwezige publiek kijkt 1 

seconde naar beide foto’s en krijgt de vraag voorgelegd: wie is het meest competent? Zonder 

de verdere achtergrond van beide heren te kennen, valt de keuze op de vijftiger. Blijkbaar 

wint senioriteit het van jeugdigheid als naar competenties wordt gevraagd. Ap maakt hiermee 

helder dat we onbewust worden beïnvloed. Andere behandelde onderwerpen waren framing 

(door positief te formuleren beïnvloed dat een te maken keuze), morele reinheid (een 

voorbeeld: studenten die afkijken wassen na afloop van de toets snel hun handen) en imitatie 

(serveersters die de bestelling exact herhaalden kregen meer fooi, assumptie is dat we elkaar 

door imitatie aardiger vinden). Meer uitgebreid werd stil gestaan bij ‘priming’ effecten. 

Mensen reageren op een bepaalde stimulus als men deze eerder heeft waargenomen. Als 

voorbeeld werd genoemd het plakken van stickers met boekenplanken in NS-coupés. De prime 

is dat mensen dit associëren met een bibliotheek en dus gaan mensen zachter praten. Een 

ander voorbeeld is dat de verkoop van Franse wijn in een supermarkt toeneemt als er chansons 

als achtergrondmuziek hoorbaar zijn. Wordt er een schlager gedraaid, dan neemt de verkoop 

van Duitse wijn toe.  

Ap besluit zijn presentatie door in te gaan op zintuigelijke beïnvloeding door kleur. Vrouwen in 

het rood zijn aantrekkelijk, maar rood zorgt wel voor afstand en verlaagt het IQ. Het 

verscherpt daarentegen wel de analytische blik. Blauw leidt tot een toename van creativiteit 

en groen leidt tot een gevoel van veiligheid. Ook kleurgebruik kan zorgen voor priming 

effecten. De kleur rood zorgt ervoor dat we afstand houden en ergens voor stoppen. Groen 

zorgt juist voor toenadering. Voor wie meer wil lezen over de psychologie van het onbewuste 
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kan het boek ‘Het slimme onbewuste - Denken met gevoel’ (2007) van Ap Dijksterhuis er op 

naslaan. 

 

 GARMT DIJKSTERHUIS 

In de tweede presentatie staat Garmt Dijksterhuis stil bij het vakgebied 

waarnemingspsychologie. Garmt is werkzaam bij Unilever en daarnaast Hoogleraar aan de 

Universiteit van Kopenhagen. Als professor Sensory Science binnen Unilever onderzoekt Garmt 

vanuit een commerciële achtergrond hoe mensen reageren op geuren, welke associaties ze 

oproepen, en welke invloed ze uitoefenen op hun gedrag. 

In de waarnemingspsychologie staan 9 zintuigen centraal. De 5 ‘usual suspects’: zien, horen, 

voelen, ruiken en proeven. Maar ook deze vier: temperatuur (warmte / kou), pijn, balans en 

lichaamsbewustzijn (beweging). Door deze zintuigen ontwaren we fysieke sensatie door 

emotie. Garmt licht dit toe aan de hand van een fragment uit de film The Punisher: 

 

Een man hangt ondersteboven gekneveld aan een touw. Een andere man treft voorbereidingen 

om hem met een gasbrander te bewerken. Om de druk verder op te voeren ‘test’ hij de 

gasbrander op een stuk rauw vlees. Het geluid daarvan en de geur van het verbrande vlees 

brengen de geknevelde man in een bepaald soort trance. Vervolgens pakt de martelaar een 

ijsje en drukt deze tegen de rug van de geknevelde man. Deze schreeuwt het uit alsof hij 

wordt gemarteld met de gasbrander. Dit is dus duidelijk niet het geval, en toch ervaart de 

man dat wel als zodanig. .  

 

Zien, horen, ruiken, proeven en voelen (ook: het voelen van warmte, kou en pijn) zijn bottum 

up senses (sensorische input) . De hersenen wordt echter ook geprikkeld door top down 

influencers (invloeden van bovenaf): verwerking van eerdere ontmoetingen, je herinneringen, 

tot je genomen informatie en verwachtingen die je hebt. De sensorische input en de invloeden 

van bovenaf zorgen er tezamen voor hoe onze zintuigen reageren in bepaalde situaties. 

 

De nose knows: je hebt twee neuzen. De perceptie van geur wordt bepaald via de neus 

(orthonasaal) en via de mond (retronasaal). Je neus vervult twee functies: het geeft je plezier 

(eten en drinken) en het waarschuwt je (brand). Maar hoe zorg je nu voor gedragsbeïnvloeding 

door geur? Reuk is gekoppeld aan emotie. En: geur is geleerd. Door te ervaren, weten we wat 

we lekker en wat we vies vinden ruiken. Met geur kun je dus communiceren en daardoor 

emoties overbrengen.  

 

Kortom:  

- Onbewust kan effectiever zijn (zeker bij geuren, maar ook bij onbewuste  prikkels). 

- Er zijn meer zintuigen dan je denkt (dus meer mogelijkheden tot beïnvloeding) 

- De reuk is direct aan emotie en gedrag gekoppeld (dus een mooi zintuig voor beïnvloeding) 

 

 MARK VAN HAGEN 

De presentatie van Mark van Hagen ging over omgevingsbeleving en veiligheid op NS-stations. 

Mark is senior projectleider strategisch onderzoek bij Marktonderzoek en Advies (MOA). Voor 

de NS deed hij onderzoek naar de zogenoemde ‘wachttijdverzachters’. Door onverwachte 

aangename prikkels toe te voegen op doorgaans saaie, grauwe verblijfsruimtes, toonde hij aan 

dat de reisbeleving van gasten positief wordt beïnvloed. Zo bracht hij o.a. gekleurd licht, 

muziek, informatieschermen en amusement aan. In zijn presentatie ging hij daar verder op in. 

Bij het inzetten van zintuiglijke maatregelen staat de klantwensenpiramide centraal. De 

piramide is opgebouwd uit ‘veiligheid en betrouwbaarheid’, ‘snelheid en gemak’ en in de top 

http://www.managementboek.nl/boek/9789035139435/het-slimme-onbewuste-ap-dijksterhuis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig#menselijke_zintuigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Punisher
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neus
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zit ‘comfort en beleving’. De eerste twee zijn dissatisfiers, de laatstgenoemde is een satisfier. 

Mark deelde mee dat de bij NS de dissatisfiers goed zijn geborgd en dat er dus steviger werd 

ingezet op de satisfiers. Hoe zorg je nu voor een toename van de belevingswaarde? Om hier 

een antwoord te geven is het Stimilus-Organize-Respons model gebruikt. Uitgangspunt is dat 

omgevingsprikkels leiden tot een bepaalde emotie, wat weer zorgt voor een reactie. Hierbij 

leiden positieve emoties tot toenadering en negatieve emoties tot vermijdingsgedrag. Dat 

laatste moet dus voorkomen worden. De NS wilde dan ook die positieve emoties bevorderen. 

De klantbeleving staat immers centraal. Door te sturen op de drie kwaliteitsdimensies van een 

dienst - ruimte, mensen en proces – is dat mogelijk. Dat zorgt voor een optimal arousal: de 

belevingswaarde wordt als meest plezierig ervaren bij een gemiddelde prikkeling: 

 

 
 

De kunst is om zoek te gaan naar de optimal arousal, wetende dat: 

- Bij negatieve gevoelens in combinatie met weinig prikkels, dan ben je verveeld. 

- Bij positieve gevoelens in combinatie met veel prikkels, dan ben je plezierig. 

- Bij negatieve gevoelens in combinatie met veel prikkels, dan ben je gestrest. 

- Bij positieve gevoelens in combinatie met weinig prikkels, dan ben je relaxed. 

 

Op de stations Den Haag HS en Leiden is daarmee geëxperimenteerd. Op station Den Haag HS 

(zie ook het verslag van de presentatie van Maarten Hartveldt) zijn de wachtruimte en 

voetgangerstunnel aangepakt, waarbij gewerkt werd met geluid, geur en licht. Om ook te 

toetsen of de aanpak werkt, is een voor- en nameting gedaan. Op de onderdelen als sfeervol, 

reinheid, veilig, uitnodigend, functioneel, ruikt aangenaam, ontspannen en kleurrijk werd een 

significant verschil gemeten.  

Op station Leiden zijn diverse ‘werelden’ gecreëerd: o.a. Media World, Beauty & Health 

World, Fashion World en Event World. Op die manier wordt de reiziger ‘afgeleid’ dat hij/zij 

zich bevindt in een stationsomgeving. Ook voor de fun kun je op station Leiden goed vertoeven 

en zorgen de werelden voor een aangenaam tijdverdrijf.  

Op basis van de experimenten heeft de NS een eigen stationsbelevingsinstrument ontwikkeld. 

Voor Leiden blijkt dat de veiligheid omhoog is gegaan – zonder dat daar specifieke maatregelen 

voor zijn genomen – en wordt het als sfeervoller beoordeeld. 

 

 MAARTEN HARTVELDT 

Maarten Hartveldt is - naast zijn werk als componist en docent - bekwaam als adviseur op het 

gebied van muziek en beleving. Hij verzorgde multi zintuiglijke advies- en conceptontwikkeling 

voor o.a. het ministerie van BZK, ANWB, Interpolis, NS, Yarden, Efteling, Politie en Jumbo. In 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Den_Haag_HS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Leiden_Centraal
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de presentatie van Maarten stonden de wetmatigheden en toepassingen van muziek centraal. 

Wat doet muziek met de beleving van het publiek?  

 

Muziek zorgt voor prikkels van de zintuigen. Het vraagt organisatie om de gewenste prikkels te 

krijgen. Muziek is dan ook slechts een onderdeel van de gehele setting. De setting waarin 

muziek tot z’n recht moet komen, bestaat – naast de muziek zelf -  uit de belevingsomgeving 

(bijv. een concertzaal), de akoestiek, de techniek & opname en de uitvoerenden (de musici). 

Het zoeken van een goede balans daartussen is de kunst. Als muziek wordt ingezet om de 

veiligheid(sbeleving) te verhogen, analyseer je de ruimte, de mensen daar en de processen die 

zich daar afspelen. Deze drie kwaliteitsdimensies heeft Maarten losgelaten op De Efteling en 

station Den Haag HS. 

 

Maarten heeft in de Efteling voor diverse locaties de muziek gecomponeerd en geproduceerd. 

Als opdracht kreeg hij mee dat de muziek identificeerbaar moet zijn met het product “De 

Efteling”. Daarmee doe je aan branding. Je wilt er een bepaald gevoel mee oproepen. Als 

voorbeeld noemde Maarten de parkeerplaats van de Efteling. Ook daar is tegenwoordig 

typische Eftelingmuziek te horen: “Mensen hebben vaak een lange reis achter de rug als zij de 

parkeerplaats oprijden. Bezoekers zijn vermoeid door de afstand, maar mogelijk ook door de 

kinderen die vervelend zijn geweest op de achterbank. Op het moment dat je dan je auto 

uitstapt, moet je het gevoel krijgen dat je bij de Efteling vorstelijk wordt onthaald. Dat 

hebben we gepoogd te creëren met de muziek daar.” 

Een ander voorbeeld is station Den Haag HS, zoals ook al werd aangehaald in de presentatie 

van Mark van Hagen. Maarten vulde aan door te zeggen dat de trits geluid-geur-licht kan 

zorgen voor rein en veilig. Bij de juiste balans zorgt dat voor een juiste sfeer. Je creëert een 

soundscape waarin je bij benadering een antwoord geeft op de vraag: wat is voor de mensen 

hier qua muziek logisch in deze omgeving? 

 

Conclusie: het zorgen voor de juiste muziek is maatwerk. De kunst is om te sturen op de 

algemeen werkende emoties. Het zijn mechanismes die breder toepasbaar zijn, maar per geval 

ga je na wat de juiste mix kan zijn. 

 

 CORIEN POMPE 

Corien Pompe is werkzaam bij Volvo. Daar focust zij haar aandacht op trends, innovaties,  

visies, inzichten, materialen- en systeemoplossingen die te herkennen zullen zijn in de 

conceptcars en toekomstige modellen vanaf 2020. In haar presentatie nam zij ons mee hoe 

Volvo de omgeving van mensen centraal stelt in de ontwerpen. Het motto “designed around 

you” probeert Volvo daarin terug te laten komen: "Materialen en finishes worden zo ontwikkeld 

dat de klant er zich mee kan identificeren en de vorm maximaal ondersteund wordt en voldoet 

aan de door Volvo hoog gestelde eisen van de producten". 

 

Design is volgens Corien belangrijk in ons leven en voor ons welbevinden. Bij Volvo draait 

design om de behoeften van mensen, en dit wordt geïnspireerd maar ook gedirigeerd door de 

natuur. Zintuigen als tast, zicht, geur en geluid spelen een belangrijke rol in het welbevinden 

van de consument, de Scandinavische belevenis en daarmee ook de veiligheid. 

 

Het motto “designed around you” wordt beproefd in conceptcars en prerunners. Daarin komen 

de waarden attract (verleid), confirm (bevestig) en reward (beloon) in tot uiting. Dat moet 

een sense of well-being opleveren. Kortom: door relatie aan te brengen in de waarnemingen 

van onze zintuigen ontstaat een totaalconcept waar de Volvo-klant zich mee identificeert. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Efteling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Den_Haag_HS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volvo_Car_Corporation
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 MARNIX EYSINK SMEETS 

‘Zintuigbeïnvloeding’ en veiligheid. Dit onderwerp stond centraal in de presentatie van Marnix 

Eysink Smeets. Marnix is lector Public Reassurance InHolland en voorzitter van de Landelijke 

Expertisegroep Veiligheidspercepties. Vanuit de expertisegroep leidde Marnix – in opdracht van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid - de afgelopen drie jaar diverse onderzoeken naar de rol van zintuigbeïnvloeding op 

zowel de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel. In de presentatie werden de 

uitkomsten van deze onderzoeken bekend gemaakt. 

 

De presentatie begint met het begrip change blindness (afwezigheid van aandacht). Aan de 

hand van een voorbeeld wordt het begrip toegelicht. In het verkeer nemen we een hoop 

prikkels (cues) waar. Bepaalde prikkels neem je scherp waar, andere prikkels worden minder 

goed of helemaal niet waargenomen. Het lijkt wel of we dan 'blind' zijn voor die prikkels: It’s 

easy to miss something you’re not looking for.   

 

In het onderzoek (het innovatieproject) stond de volgende vraag centraal: Kan 

‘zintuigbeïnvloeding’ op praktisch uitvoerbare manieren bijdragen aan de verbetering van 

veiligheid en veiligheidsbeleving? De praktische toepasbaarheid staat daarbij centraal. Naast 

een uitgebreide literatuurstudie, zijn er diverse pilots uitgevoerd om daaraan bij te dragen.  

In het onderzoek staan vijf zintuigen centraal (the big five), opgedeeld in de distant senses – 

zicht, gehoor en reuk – en de near senses – tast en smaak. Om de respons van de zintuigen (de 

beleving) te duiden is Bitner’s servicescape omgevormd naar een securityscape-hypothese. 

Hierin worden de ‘criminele’, sociale en fysieke omgeving met elkaar in verband gebracht. In 

de fysieke omgeving is ingezoomd op de atmosferische variabelen: temperatuur, licht en 

geluid. Op de distant senses (zicht, reuk en gehoor) in relatie tot deze variabelen worden de 

volgende bevindingen gedaan: 

 

Zicht 

Kleur - Met kleuren kun je spelen om maatregelen te nemen ten aanzien van de veiligheid of 

veiligheidsbelevling. Groen en blauw zijn kleuren die mensen met dergelijke thema’s 

associëren. Volgens Marnix kun je er wel wat mee, maar verwacht er niet teveel van. 

Beeld - Ook beelden kun je ook inzetten. Natuurbeelden zorgen voor rust. Ook bewegende 

beelden (virtuele sociale interactie), zoals bewegende schaduwen op een muur projecteren, 

kunnen bijdragen aan een veiliger gevoel. Andere positive cues zijn de inzet van cartoons om 

uitgaansincidenten te voorkomen. Uitgaanders vertonen daardoor meer normconform gedrag. 

Licht - Uit de literatuur komt naar voren dat straatverlichting helpt. Momenteel wordt er 

geëxperimenteerd met architecturale verlichting zoals bewegend licht in tunnels (het licht 

volgt de persoon in de tunnel). In een proefopstelling is onderzocht of lichtkleur de keuze van 

jongeren beïnvloed. Dat was inderdaad zo: jongeren hadden een duidelijke voorkeur voor de 

ene kleur licht boven het andere. Daarbij is ook gekeken naar een claim van de politie in 

Groot-Brittannië dat hangjongeren roze licht onprettig vinden omdat hun puistjes hierdoor 

beter te zien zouden zijn. Jonge mannen vonden roze licht inderdaad onaantrekkelijker. Niet 

omdat hun acne zichtbaarder werd, maar omdat ze het niet stoer vonden. 

 

Reuk 

Geur tegen agressie - In twee ziekenhuizen werd getest wat geurverspreiding op de 

spoedeisende hulp teweeg bracht. Zeker in grootstedelijke ziekenhuizen is hier nogal eens 

sprake van agressie tegen het personeel. De inzet van de juiste geur lijkt effect te hebben. Bij 

een van de ingezette geuren ervoeren zowel bezoekers als personeel het onderlinge contact 

als veel vriendelijker.  
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Geur voor schoner OV - Geur bleek ook bij een openbaarvervoerbedrijf effectief. Een lichte 

schoonmaakgeur in de rijtuigen had weliswaar geen invloed op de feitelijke vervuiling, maar 

wel op de beleving van deze vervuiling. Wanneer de geur was toegevoegd, beoordeelden 

mannen de rijtuigen als schoner, terwijl dit bij vrouwen geen verschil maakte. Verschillende 

kunstdessins in de metrorijtuigen hadden overigens aanzienlijk meer invloed op gedrag en 

beleving dan geur.  

 

Gehoor 

Stop or I’ll play Bach! - Helpt klassieke muziek om hangjongeren weg te jagen? Bij dit zintuig 

zijn drie hoofdinvalshoeken waar te nemen: geluiden wegnemen/maskeren, akoestiek 

veranderen (bijv. galm verminderen) en geluiden toevoegen (bijv. klassieke muziek afspelen). 

Het effect is afhankelijk van de context, maar er is nog steeds weinig onderzoek naar effecten 

op veiligheid.  

 

Conclusie 

Kan zintuigbeïnvloeding werken? Ja, het kan werken. Op basis van literatuur- en 

praktijkonderzoek en de uitgevoerde pilots wordt geconcludeerd dat zintuigbeïnvloeding in de 

veiligheidspraktijk een veelbelovende aanvullende interventie kan zijn. Wel waarschuwt 

Marnix voor al te hoge verwachtingen: de implementatie luistert nauw, vergt kennis van zaken 

en er is nog veel (praktijk)onderzoek en evaluatie nodig. Lees hiervoor ook het artikel uit 

Secondant van oktober 2012.  

VERSLAG PRAKTIJK BIJDRAGEN 

In het middaggedeelte van dit congres werden twee casussen uit de praktijk besproken. Met de 

opgedane kennis en inspiratie uit het ochtendgedeelte, droegen deelnemers oplossingen aan 

om de ingebrachte situatie veiliger te maken met de inzet van zintuigbeïnvloeding.   

 CASUS 1: ROTTERDAM, HANGEN OP HET POOLSTERPLEIN (GUILLAUME KRIEK) 

 

Situatie 

Het Poolsterplein ligt voor een van de ingangen van het Shopping Center Alexandrium in 

Rotterdam. Guillaume Kriek – manager Veiligheid van Corio – licht toe dat er twee soorten 

jongeren zich op het plein ophouden: jongeren die overlastgevend gedrag vertonen 

(intimidatie) en jongeren die crimineel gedrag vertonen (drugs dealen). Overdag is het vooral 

jeugd van de naburige school. ’s Avonds wordt er ook gehangen en vinden er regelmatig 

vernielingen plaats. De reeds genomen maatregelen door alle deelnemende partners in het 

KVO, zoals surveillance, camera’s en het afspelen van muziek hebben tot nog toe niet het 

gewenste effect gehad. Het Poolsterplein is door de gemeente aangemerkt als 

veiligheidsrisicogebied.  

 

Aangedragen maatregelen 

- “Plaats een wit scherm op het toegangshek en projecteer daar films. Deze nieuwe 

doelgroep neemt de plek in van de hangjongeren.” 

- “Omarm de overlastgevende jeugd door projecten voor hun te organiseren, betaald vanuit 

de ondernemers.” 

- “Het plein heeft nu te weinig uistraling. Zorg voor meer groen, een gezelligere entree, een 

leuk terras, enzovoort.” 

- “Betrek de jongeren! Kruip in hun huid en probeer erachter te komen waarom ze daar 

hangen. Welke wensen hebben zij?” 

- “Investeer in de buurt, creëer meer sociaal toezicht. Investeer in wat je wel hebben en 

niet in wat je niet wil hebben.” 
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- “Stuur de bezemwagens niet overdag, maar juist ook ’s avonds het plein op”. 

- “Doe meer aan priming! Creëer een plek die zorgt voor normconform gedrag”. 

- “Projecteer live beelden van de hangende en dealende jongeren op een scherm. Mogelijk 

schrikt dat af”. 

- “Maak het plein minder anoniem en verhoog de drempel voor deze groepen om daar 

aanwezig te zijn. Neem een voorbeeld aan de parkings van ziekenhuizen. De parkings van 

ziekenhuizen zijn steeds vaker betaald. Vrije parkings trekken namelijk criminelen aan die 

daar zaken gaan doen.” 

- “Bedeel ook andere functies toe aan het plein. Laat bijvoorbeeld de fanfare ’s avonds 

oefenen.”  

 

 CASUS 2: PASSAGE TILBURG (MICHIEL VAN DER PIJLL) 

 

Situatie 

De overheid (o.a. gemeente), het onderwijs (o.a. Tilburg University, TU Eindhoven) en lokale 

ondernemers hebben zich verenigd om een passage (géén tunnel!) te ontwikkelen om twee 

gebieden nabij de stationsomgeving met elkaar te verbinden. Aan de passage worden de 

volgende eisen meegegeven: past zich aan haar passanten aan, verbiedt niets maar verleidt, 

stimuleert gewenst gedrag, is interactief en speelt met haar passanten, beweegt mee met de 

tijd, de seizoenen, de feestdagen, de evenementen in de stad, etc., wordt een te vermarkten 

concept en heeft horeca die zich hetzelfde gedraagt als de passage. 

 

Aangedragen maatregelen 

- “Borduur voort op concepten zoals pianotrap in Stockholm. Dit is een mooi voorbeeld om 

gebruik te stimuleren.” 

- “Creëer een illusie in de passage, zoals de moodwall in de Bijlmer.” 

- “Bekijk met de ondernemers of in de passage etalages gemaakt kunnen worden. Op die 

manier krijg je als bezoeker niet zo snel het gevoel dat je in een tunnel bent.” 

- “Speel met licht, laat daglicht ook ’s avonds kunstmatig terugkeren.” 

- “Een passage is een dwingende plek, je gaat er doorheen. Dat kan een stressgevoel 

opleveren. Van dat gevoel moet je passanten afleiden. Toon aan het begin van de passage 

een kadootje die ze gedurende de route uitpakken.” 

- “Verleid door in de passage dagaanbiedingen te plaatsen. Zorg voor kortingen via QR-

codes.” 

- “Een passage die smaller is dan dat deze breed is, is per definitie onprettig. Probeer daar 

optisch dus op in te spelen”. 

- “Vermijd het geluid van rijdende treinen. Juist in een tunnel kan dat een beangstigend 

effect geven.” 

- “Denk out of the box! Een terugpratende tunnel zoals in de film Minority report…”.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=TDM_nRg4bl4

