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SAMENVATTING
Schematische kaarten worden wereldwijd gebruikt voor de weergave van
openbaarvervoersnetwerken, voornamelijk van metrostelsels. Door routes gestructureerd en
harmonisch weer te geven ontstaat een overzichtelijke weergave van een complex systeem,
wat routeplanning sneller en eenvoudiger doet verlopen. Daarnaast wordt het beeld van een
transportsysteem mogelijk positief beïnvloed (Guo, 2011, p. 629); een helder gestructureerde
kaart zal de verwachting oproepen dat reizen met de metro moeiteloos en eenvoudig
verloopt.
Er bestaat onenigheid over de rol van topografische informatie in de weergave van
een metronetwerk.. Aan de ene kant wordt gesteld dat de cognitieve last van een
planningstaak afneemt door het weglaten van topografische informatie; het zou niet
noodzakelijk zijn voor het plannen van een reis en het – sterker nog – alleen maar
bemoeilijken. Aan de andere kant wordt gesteld dat er een bepaalde hoeveelheid
topografische informatie noodzakelijk is voor het linken van de schematische kaart aan de
daadwerkelijke omgeving om op deze manier de cognitieve last te verlagen. Dit onderzoek
zal zich bevinden op dit spanningsveld door te onderzoeken in welke mate het toevoegen of
weglaten van topografische informatie op een metrokaart de bruikbaarheid ervan beïnvloedt.
De hoofdvraag luidt als volgt:
In hoeverre bestaat er een verband tussen de hoeveelheid topografische informatie op een
metrokaart en de bruikbaarheid van deze kaart?
Om een antwoord te vinden op deze vraag hebben respondenten verschillende metroreizen
gepland met behulp van één van de drie ontworpen metrokaarten. De eerste betreft een nontopografische weergave van het netwerk, de tweede de originele schematische metrokaart,
en de derde een topografisch accurate metrokaart. Zo bestaat een lijn in de mate van
topografische accuratesse van de metrokaarten. De eerste kaart is dit niet, de tweede kaart
bevindt zich ergens in het midden: zij is niet geheel non-topografisch, maar eveneens niet
topografisch accuraat, de derde is topografisch.
Er is duidelijk geworden dat de topografische metrokaarten op vele vlakken significant
beter presteert dan de overige twee metrokaarten. Er geldt dat de topografische metrokaart
betere resultaten oplevert met betrekking tot de duur van identificatie van stations en de duur
van de geplande reizen. Daarnaast is gebleken dat respondenten de topografische
metrokaart als aantrekkelijker bestempelen dan de overige kaarten en dat de meerderheid
van de respondenten voorkeur heeft voor het gebruik van de topografische metrokaart. Als
grootste voordeel van de kaart wordt benoemd dat men het prettig vindt om de eigen locatie
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te kunnen bepalen in een stad, ook al betreft dit globale oriëntatie (‘aan het water’; ‘vlakbij
dat grote plein’). Ondanks dat de kaart als significant rommeliger wordt bestempeld, wordt
aangegeven dat deze eigenaardigheid niet opweegt tegen de mogelijkheid van de kaart om
zich te kunnen oriënteren.
Van een verband tussen de hoeveelheid topografische informatie op een metrokaart
en haar bruikbaarheid is echter geen sprake. Een verband zou namelijk vereisen dat de nontopografische metrokaart significant slechter zou moeten presteren dan de schematische
metrokaart – zo zou er gelijke rangorde ontstaan tussen de hoeveelheid topografische
informatie op een metrokaart en haar bruikbaarheid. Dit verband is echter niet
geconstateerd. Sterker nog, de non-topografische metrokaart presteert in vrijwel alle
gevallen gelijk aan of beter dan de schematische metrokaart. Zo maken gebruikers van de
non-topografische metrokaart geen enkele fout, in tegenstelling tot gebruikers van de
schematische metrokaart, waar 8,33% van de reizen fout gepland wordt. Daarnaast lokt de
schematische kaart reacties op die laten blijken dat zij gelezen wordt als een stadskaart, wat
verwarring veroorzaakt voor de gebruiker wanneer blijkt dat afstanden en richtingen
vertekend zijn. De non-topografische metrokaart lokt dergelijke reacties niet uit.
Opvallend is dat de schematische metrokaart – de kaart die het slechtst blijkt te
presteren – de kaart is die vandaag de dag in gebruik is.
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1. INLEIDING
In dit hoofdstuk zal allereerst aandacht worden besteed aan de aanleiding voor dit
onderzoek. Vervolgens komen zowel doel- als vraagstelling aan de orde en wordt er
afgesloten met de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek.

1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDNG
Een kaart is een ideaal middel om geografische informatie weer te geven. Ze geeft een
gemodelleerde weergave van de ruimte en kan hierdoor helpen vragen over deze ruimte te
beantwoorden. Waar ben ik? Waar moet ik heen? Zal ik linksaf slaan?
Omdat de ruimte op een kaart kleiner is dan de ruimte die het representeert, dienen
keuzes gemaakt te worden over wat wel en niet weergegeven wordt op een kaart. Daarnaast
moet ook worden gekozen hoe geografische informatie wordt weergegeven. Hoe
gedetailleerd ook – een kaart representeert altijd slechts enkele aspecten van de ruimte
(Berendt, Barkowsky, Freska & Kelter, 1998).
Welke geografische informatie wordt weergegeven is afhankelijk van het doel van de
kaart (Berendt, Rauh en Barkowsky, 1997). Een stadskaart legt bijvoorbeeld de nadruk op
het stratenpatroon en landmarks, zoals een museum of een park. Een topografische kaart
besteedt daarnaast aandacht aan bijvoorbeeld het reliëf, natuurlijke kenmerken en
bebouwing. Omdat deze elementen als onnodig worden beschouwd voor een stadskaart,
worden zij hierop weggelaten. Om te weten of men links- of rechtsaf dient te slaan, is kennis
over bijvoorbeeld het reliëf immers vrijwel altijd overbodig. Door dit weg te laten, ontstaat
ruimte voor zaken die meer van belang zijn op een stadskaart, zoals bijvoorbeeld
overzichtelijkheid en de duidelijke weergave van de straatnamen.
Daarnaast dient gekozen te worden hoe geografische informatie wordt weergeven.
Welke symbolen worden gebruikt om ruimtelijke objecten te duiden? Het gebruik van
symbolen voor ruimtelijke weergaven wordt symbolische representatie genoemd (Berendt et
al., 1997). Men kan hier denken aan een stippellijn die een spoorweg symboliseert of een
gebruikte kleurcode.
Door de oneindige mogelijkheden in ruimtelijke representatie, is het interessant om te
onderzoeken hoe geografische informatie is weergeven. De maker kiest immers altijd voor
een bepaalde vorm, bepaalde symbolen, en kiest ervoor om zaken te benadrukken of weg te
laten (Freska, 1999). Een kaart is daarmee nooit een directe weergave van de werkelijkheid.
Zo stelt Monmonier in zijn boek How to lie with maps (1991) het volgende: ‘A good map tells
a multitude of little white lies; it suppresses truth to help the user see what needs to be seen.’
Dit geldt voor een topografische kaart, waar wordt gepoogd de werkelijkheid zo
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nauwkeurig mogelijk te representeren, maar in bijzondere mate voor een schematische kaart
(Avelar & Hurni, 2006, p. 218). Deze kaarten zijn sterk gegeneraliseerde weergaven van de
werkelijkheid, veelal bedoeld om routes en knooppunten in een netwerk aan te geven, zoals
bijvoorbeeld wordt gedaan in cartografische weergaven van gas-, water- en
elektriciteitsnetwerken.
Schematische kaarten worden wereldwijd ook gebruikt voor de weergave van
openbaar vervoersnetwerken. De stations en hun onderlinge relaties worden geabstraheerd
zodat oriëntatie in een dergelijk complex netwerk sneller en eenvoudiger verloopt. De eerste
schematische weergaven van metrostelsels werden ontworpen in de jaren 1920 en vanaf de
jaren 1970 nam de populariteit ervan wereldwijd toe (Roberts et al., 2013, p. 3).
Het voorbeeld dat oneindig wordt aangehaald in wetenschappelijke onderzoeken
rondom de schematische weergave van transportnetwerken, is de in 1933 door Harry Beck
ontworpen metrokaart van Londen (o.a. Avelar & Hurni, 2006; Bottger, Brandes, Deussen &
Ziezold, 2008; Roberts, Newton, Lagattolla, Hughes & Hasler, 2013; Vertesi, 2008; Wolff,
2007). De kaart wordt geloofd vanwege zijn bruikbaarheid en esthetische aantrekkelijkheid
(Avelar & Hurni, 2006, p. 219) en wordt bestempeld als een hoogtepunt in grafisch ontwerp
en als basis van alle weergaven van transportnetwerken sindsdien (Bottger et al., 2008; p.
1).
Beck stelde met zijn ontwerp een aantal regels op waaraan een aantrekkelijke en
bruikbare grafische weergave van een metronetwerk dient te voldoen (Wolff, 2007, p. 26). Zo
dient onder andere de hoeveelheid bochten in een metrolijn tot een minimum te worden
beperkt; waar mogelijk worden lijnen uitgevlakt. Verder is er een beperkte hoeveelheid
hoeken in de lijnen toegestaan. In het ontwerp van Beck zijn dit er vier, waar slechts
horizontale, verticale en 45° diagonalen worden gebruikt. Dit principe staat ook wel bekend
als octolineariteit. Een lijn kan vanaf een bepaald punt hierdoor maar acht richtingen op.
Daarnaast dienen de ruimtelijke relaties tussen de stations zo goed mogelijk behouden te
worden – station X dat ten noorden ligt van station Y, mag op de kaart niet ten zuiden komen
te liggen van station Y – en dient elke lijn gecodeerd te zijn met haar eigen kleur.
Dit wordt gedaan om de bruikbaarheid van de transportkaart te vergroten. Door
routes gestructureerd en harmonisch weer te geven ontstaat een overzichtelijke weergave
van een complex systeem, wat routeplanning sneller en eenvoudiger doet verlopen.
Daarnaast wordt het beeld van een transportsysteem mogelijk positief beïnvloed (Guo, 2011,
p. 629); een helder gestructureerde kaart zal de verwachting oproepen dat reizen met de
metro moeiteloos en eenvoudig verloopt.
Het toepassen van de door Beck toegepaste regels leidt vrijwel altijd tot topografische
verstoringen (Roberts et al., 2013, p. 364). Zo leidt het feit dat alle stations gelabeld dienen
te worden met hun naam tot een noodzakelijke uitvergroting van het centrum, waar de

8

dichtheid van stations zo hoog is dat er zonder uitvergroting geen ruimte is om labels te
plaatsen voor ieder station. Daarentegen worden de buitenwijken veelal grafisch
ineengekrompen omdat de dichtheid van stations hier veel lager ligt. Zo wordt een kaart
leesbaar en wordt de dichtheid van grafische data evenredig verdeeld over de kaart.
Dergelijke verstoringen worden veelal geoorloofd omdat topografische informatie niet
van belang is bij het plannen van een route met de metro, en slechts de cognitieve last van
het gebruiken van de kaart onnodig zou verhogen (Newton & Roberts, 2009).
Cognitieve last is grofweg de benodigde hoeveelheid denkwerk voor het oplossen
van een taak. Wanneer deze te hoog is, verloopt het proces traag, worden fouten gemaakt of
weigert iemand het uitvoeren van de taak. Het toevoegen van informatie kan de cognitieve
last verhogen omdat er meer te analyseren valt en doordat de extra informatie de
onderliggende structuur verhult (Meo, Roberts & Marucci, 2007).
Topografische informatie is in die context vaak overbodig, terwijl het juist de
topologische informatie is die van belang is (Roberts et al., 2013, p. 363). Topologische
informatie betreft de onderlinge verbondenheid en de volgorde van de stations, en niet zo
zeer de locatie ervan. Voor een reiziger is het overbodig om de loop van de lijn tussen
station X en station Y te weten, wanneer slechts de eindbestemming van belang is.
Casakin, Barkowsky, Klippel & Freska (2000) stellen echter het tegenovergestelde in
hun onderzoek naar schematische kaarten als hulpmiddel bij het vinden van de weg. Zij
stellen dat succesvolle ruimtelijke oriëntatie mogelijk is wanneer een persoon een cognitieve
kaart kan creëren in welke hij of zij zichzelf kan plaatsen. Ruimtelijke informatie wordt zo
omgezet tot een mentale voorstelling van deze ruimte, in welke men zich kan oriënteren.
Schematische kaarten helpen bij het creëren van een dergelijke cognitieve kaart. Dit komt
omdat een schematische kaart min of meer een reflectie is van hoe personen denken in
abstracte structuren (Freska, 1999). In feite wordt op deze manier een deel van de taak van
het creëren van een cognitieve kaart uit handen genomen, door het bij voorbaat
benadrukken van structuren die een mens gemakkelijker kan onthouden. Een onderzoek
van Vertesi (2008) illustreert dit perfect, door te laten zien hoe bij Londenaren hun mentale
voorstelling van de stad sterk samenhangt met de metrokaart van deze stad. Veel van de
respondenten in dit onderzoek tekenden (delen van) het metrostelsel wanneer hen gevraagd
werd om Londen te tekenen.
Casakin et al. (2000, p.4) stellen dat er een gedegen relatie dient te bestaan tussen
de schematische kaart en de daadwerkelijk afgebeelde omgeving. Hoe beter men een
schematische kaart kan linken aan belangrijke elementen in de omgeving, hoe eenvoudiger
het wordt om een route te vinden. Hieruit blijkt dat topografische informatie wel degelijk van
belang kan zijn.
Zo ontstaat er frictie. Aan de ene kant wordt gesteld dat de cognitieve last afneemt
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door het weglaten van topografische informatie; het zou niet noodzakelijk zijn voor het
plannen van een reis en het – sterker nog – alleen maar bemoeilijken. Aan de andere kant
wordt gesteld dat er een bepaalde hoeveelheid topografische informatie noodzakelijk is voor
het linken van de schematische kaart aan de daadwerkelijke omgeving om op deze manier
de cognitieve last te verlagen. Dit onderzoek zal zich bevinden op dit spanningsveld door te
onderzoeken in welke mate het toevoegen of weglaten van topografische informatie op een
metrokaart de bruikbaarheid ervan beïnvloedt.

1.2 DOEL- EN VRAAGSTELLING
De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de
hoeveelheid topografische informatie op een metrokaart en haar bruikbaarheid. Deze relatie
zou positief kunnen blijken – het toevoegen van topografische informatie leidt tot een
verbeterde bruikbaarheid –, negatief – het toevoegen van topografische informatie
verslechtert de bruikbaarheid –, of er kan blijken dat er geen relatie bestaat tussen beiden.
Het metrosysteem van Sint Petersburg zal hierbij dienen als casus. Ook de kaart van
het metrostelsel van Sint Petersburg, zoals wereldwijd veel andere metrokaarten, bevat met
uitzondering van een rivier weinig aanvullende topografische informatie. Mede hierdoor leent
deze casus zich erg goed voor dit onderzoek. Bovendien is het metrosysteem niet van
uitzonderlijk grote omvang – met haar 67 stations staat het op nummer 44 van de
wereldranglijst (World Metro Database, 2016). Door deze relatief lage dichtheid zijn er meer
mogelijkheden voor het toevoegen en weglaten van topografische informatie, wat de
uitvoerbaarheid van het onderzoek positief beïnvloedt. Zo zou het lastiger zijn om een
dergelijke opdracht uit te voeren wanneer het compacte netwerk van de Londense metro
wordt gekozen als casus.
Dat het netwerk relatief weinig stations kent, betekent niet dat het minder wordt
gebruikt dan in steden met meer metrostations. Dagelijks reizen 2,15 miljoen personen met
de metro, en hiermee staat het netwerk met betrekking tot het aantal dagelijkse passagiers
op de zestiende plaats in de wereldranglijst (World Metro Database, 2011).
Uit de gegeven doelstelling kan de volgende vraagstelling worden afgeleid:

In hoeverre bestaat er een verband tussen de hoeveelheid topografische informatie op een
metrokaart en de bruikbaarheid van deze kaart?
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1.4 MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Zoals gesteld wordt de Petersburgse metro erg intensief gebruikt. Met miljoenen reizigers
per dag zal een toename van de bruikbaarheid van de metrokaart gunstige invloeden
hebben op het metrogebruik: reizen wordt eenvoudiger, wat het reisgemak vergroot en
positieve invloeden zal hebben op de hoeveelheid metrogebruikers in de stad. Met name
voor toeristen zal dit positieve uitwerkingen hebben, aangezien zij onbekend zullen zijn met
de structuur van de stad en het metronetwerk. In 2010 bezochten vijf miljoen toeristen de
Russische stad, in 2016 zouden dit er 8,1 miljoen dienen te zijn (The Moscow Times, 2012).
Daarnaast zijn er vele andere metronetwerken in de wereld die gebruik zouden kunnen
maken van de uitkomsten van dit onderzoek, wanneer zij een cartografische weergave
uitbrengen van hun metrostelsel.
Wetenschappelijk gezien is dit onderzoek van belang om meer inzicht te geven in de
benoemde tegenstelling die bestaat in het debat rondom de weergave van schematische
netwerken. Twee uitersten staan tegenover elkaar waar enerzijds wordt beweerd dat
topografische informatie tot een minimum beperkt dient te worden, terwijl anderzijds wordt
gesteld dat topografische informatie van belang is voor de weergave van een metrostelsel
omdat het de mogelijkheid tot oriëntatie in een stad positief beïnvloedt. Roberts (2014),
gespecialiseerd in schematische weergaven van metronetwerken, pleit ook voor meer
onderzoek naar de rol van topografische informatie in ontwerp. Door het beantwoorden van
de eerder genoemde hoofdvraag zal meer helderheid ontstaan over deze rol van
topografische informatie in de weergave van metronetwerken.
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2. THEORIE
Dit hoofdstuk zal allereerst dieper ingaan op de kaart als middel om geografische informatie
weer te geven, hoe schematische kaarten hierin verschillen van bijvoorbeeld stadskaarten of
topografische kaarten en wat er gebeurt als deze verschillen niet gezien worden. Daarna zal
de genoemde spanning met betrekking tot de benodigde hoeveelheid topografische
informatie op een metrokaart verder worden uitgewerkt. Er zal namelijk gekeken worden
naar twee uitersten: het geheel omarmen van de topografie en het geheel loslaten van de
topografie. Afsluitend zal het begrip bruikbaarheid worden uitgediept, zodat concluderend het
conceptueel model opgesteld kan worden.

2.1 DE KAART
Schematische kaarten geven geografische informatie weer op een geheel andere manier
dan bijvoorbeeld topografische of stadskaarten. Men dient zich daarom bij het lezen van een
kaart altijd goed af te vragen wat er gerepresenteerd wordt. Een schematische kaart kan niet
op de zelfde wijze gelezen worden als een topografische kaart. Door haar hoge mate van
abstractie en topografische vervorming is het bijvoorbeeld onverstandig om afstand en
richting te distilleren uit een schematische kaart (Berendt et al., 1997). Omdat het doel van
een schematische kaart niet zozeer de weergave van afstand en richting is, maar eerder van
onderlinge verbondenheid, kan het voor waar aannemen van de weergegeven afstanden en
richtingen leiden tot het trekken van verkeerde conclusies over de geografische omgeving.
Wanneer een gebruiker meer informatie haalt uit een kaart, dan de informatie die zij
tracht te representeren, is er sprake van overinterpretatie (Berendt et al., 1997). Iemand zou
op een schematische transportkaart duidelijk kunnen aflezen wat het volgende station op de
bus- of metrolijn is waarop diegene zich bevindt. Het aspect het volgende station op de lijn
zijn wordt weergegeven door de volgende stip op de lijn van dezelfde kleur. Maar om te
kijken hoe lang een bus- of metroreis zal gaan duren, is het onverstandig om te kijken naar
de lengte van de lijn op kaart, omdat de weergave van afstand niet de prioriteit is van een
schematische kaart en zo de kans bestaat dat verkeerde conclusies worden getrokken over
de af te leggen afstand. Wanneer dit wel wordt gedaan is er sprake van overinterpretatie.
Natuurlijk zou men bij alle kaarten de vraag kunnen stellen in hoeverre de
geografische omgeving nauwkeurig weergegeven wordt – verstoring vindt immers altijd
plaats wanneer men de werkelijkheid tracht te representeren –, maar in het geval van een
schematische kaart zijn de benoemde verstoring vele malen groter, dan in bijvoorbeeld een
stads- of een topografische kaart. Het doel van een schematische kaart is immers niet om de
omgeving zo nauwkeurig mogelijk, maar eerder zo overzichtelijk mogelijk weer te geven.
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Afstand is in schematische representatie veelal ondergeschikt aan andere elementen zoals
overzichtelijkheid en aantrekkelijkheid. Zowel topografische als stadskaarten streven veel
sterker naar een nauwkeurige weergave van de omgeving. Zo zegt de lengte van een lijn op
een topografische kaart veel meer over de lengte van de geplande reis, omdat de
nauwkeurige weergave van afstand wel tot het doel behoort van een topografische kaart.
Hier kan worden verwezen naar het onderscheid tussen topografische en
topologische informatie. Topografische informatie is vele malen belangrijker voor een
stadskaart en een topografische kaart dan voor een schematische kaart. Bij een
schematische kaart is het voornamelijk de topologische informatie die van belang is, waarbij
topografische informatie vaak verloren gaat ten koste van de overzichtelijkheid van de kaart,
esthetische aantrekkelijkheid of de vermindering van de cognitieve last.
Topologie richt zich op de eigenschappen van de ruimte, die bewaard blijven bij
vervorming. Het gaat hierbij niet om de exacte weergave van zaken, maar om hun relatieve
vorm. In de topologie zijn daarom onderstaande afbeeldingen (figuur 1) theoretisch gelijk aan
elkaar. Iets wordt als topologisch gelijkwaardig beschouwd wanneer er tussen zaken een
homeomorfisme bestaat. Een homeomorfisme bestaat, wanneer twee objecten tot elkaar
vervormd kunnen worden zonder scheuren of plakken. Er wordt hier daarom ook niet
gerefereerd aan x- en y-coördinaten, iets wat in de topografie juist essentieel is, aangezien
zij een nauwkeurige omschrijving wil geven van de kenmerken van plaatsen en gebieden,
waar locatie een belangrijk element van is.

figuur 1: de twee afbeeldingen zijn topologisch gelijk aan elkaar

2.1.1 DE METROKAART ALS STADSKAART
Wanneer men de mate waarin huidige metrokaarten de geografische werkelijkheid
representeren zou weergeven als een schaal, met aan het ene uiteinde van de lijn de totale
verwerping van de topografie en aan het andere de complete gehoorzaamheid, dan bevindt
men zich nu ergens in het midden – wellicht neigend naar de kant van de verwerping. De
topografie wordt als belangrijk beschouwd, maar is in gevecht met andere essenties van
grafisch ontwerp. Er dient een balans gevonden te worden tussen de wil om mensen te
informeren, en de noodzaak om te voorkomen dat zij overspoeld worden met (onnodige)
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informatie (Roberts, 2012, p. 29). Wanneer wordt gekozen voor het uitvlakken van een lijn,
zal dit positieve uitwerkingen hebben voor de esthetische waarde van de kaart, maar
tegelijkertijd negatieve uitwerkingen hebben voor de mate waarin de kaart de werkelijkheid
representeert. Het gelijke geldt voor het feit dat het centrum van een netwerk op een
metrokaart vaak relatief groter is dan de buitenwijken omdat dit de leesbaarheid van de kaart
ten goede komt, ten koste van de topografische representativiteit.
Roberts (2016) gebruikt hiervoor het begrip topographicity, wat de mate waarmee een
kaart vasthoudt aan de geografische werkelijkheid omvat. Een optimaal ontwerp verstoort
volgens hem altijd enigszins de realiteit met een aantrekkelijker en overzichtelijker geheel als
doel. Het wordt riskant wanneer de mate van topographicity in conflict komt met de mentale
voorstelling van de gebruikers.
Hiermee in verband staat wat Guo (2011) restoration noemt. Dit betreft nadrukkelijk
het behoud van geografische elementen op een kaart. Omdat vervorming een grens heeft –
het dient niet te conflicteren met de mentale voorstelling van gebruikers – vindt dit regelmatig
plaats. Zo werd in 1972 na negen jaar de schematische metrokaart van New York in de ban
gedaan vanwege overdadige geografische vervorming. New York is nu een van de weinige
steden die een geheel topografische metrokaart hanteert. Ook in Londen heeft restoration
plaatsgevonden. In 2009 werd de Theems verwijderd van de Londense metrokaart. Dit
leidde echter tot zo veel controversie dat hij vrijwel
onmiddellijk weer teruggeplaatst werd (Roberts, 2012,
p. 111).
Dat men zich nu ergens op het midden van de
genoemde lijn bevindt, creëert een probleem. Door de
inclusie van topografische elementen in de
schematische kaart – in het geval van Sint-Petersburg
de rivier die de stadscontouren schetst – wordt het
onduidelijk of de kaart gelezen dient te worden als
schematische kaart, of als topografische kaart. Roberts
(2012, p. 123) stelt in verband hiermee, dat hoe meer
de gebruiker ervaart dat er pogingen worden gedaan
om de topografie in stand te houden, hoe groter zijn
verwachtingen zullen zijn dat wat hij ziet op de kaart
klopt met de geografische werkelijkheid. Gebruikers
figuur 2: uitsnede metrokaart
Sint- Petersburg

zullen de metrokaart lezen als een topografische kaart,
en hieruit verkeerde conclusies trekken met betrekking

tot afstand en richting, omdat niet expliciet duidelijk is dat de kaart dit niet beoogt te
representeren. Een metrokaart blijft immers slechts een abstracte weergave van het
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metrosysteem, maar door het toevoegen van topografische elementen ontstaat
onduidelijkheid over het doel van de kaart. Het risico op overinterpretatie wordt hierdoor
groot, met als gevolg dat gebruikers zich verkeerd laten informeren.
Vertesi (2008) toonde aan dat de Londense metrokaart door haar inwoners niet
slechts wordt geïnterpreteerd als een weergave van het metronetwerk, maar als weergave
van de gehele stad (p. 26), een object wat het niet beoogt te representeren (p. 25). Dit leidt
tot veel misverstanden, waarbij lange afstanden worden bestempeld als loopafstanden of
omgekeerd, en het gebruik van de metrokaart als oriëntatiemiddel in de stad leidt tot
verwarring en desoriëntatie.
De uitsnede van de Sint-Petersburgse metrokaart (figuur 2) onderstreept de
bovenstaande constateringen De afstand tussen Krestovskiy Ostrov en Chkalovskaya
bedraagt lopend 2,3 kilometer. De afstand tussen Sportivnaya en Admiralteyskaya 2,6.
Wanneer afstand door een gebruiker wordt gezien als een variabele die kan worden
afgelezen uit een metrokaart, zal een dergelijke vertekening van de afstand leiden tot
verkeerde conclusies met betrekking tot de geografische omgeving.

2.1.2 DE METROKAART ALS MENTAL MAP
Zoals gesteld zal een schematische kaart vrijwel altijd in enige mate de topografie verstoren
(Roberts, 2012, p. 40). Dit betekent dat er een conflict ontstaat tussen wat een persoon
waarneemt op de metrokaart en wat hij waarneemt in zijn omgeving. Het stadsbeeld van een
persoon wordt gevormd door twee tegenstrijdige bronnen, wat verwarring veroorzaakt.
Het organiseren en structureren van de omgeving is een noodzaak voor de mens
(Lynch, 1960, p. 4). Mensen zoeken en herkennen patronen in hun omgeving om zo
interpretatie van informatie mogelijk te maken en het handelen te coördineren in een
overzichtelijke omgeving. Lynch (1960) stelt dat een heldere mentale voorstelling van de
omgeving – ook wel mental map – niet alleen helpt bij het zich eenvoudig voortbewegen door
een ruimte, maar zelfs functioneert als een frame waarin kennis en activiteit wordt geordend.
Een heldere voorstelling leidt daarin weer tot eenvoudigere verwerking van verdere
informatie. De paniek die ontstaat wanneer iemand verdwaald is, is een goede illustratie van
het belang van het op orde hebben van de mentale voorstelling van de omgeving. Op het
moment van verdwalen kan een persoon geen harmonieuze relatie vinden tussen zichzelf en
de omgeving. Op die manier is desoriëntatie sterk verbonden met het eigen welzijn.
Een schematische kaart kan bijdragen aan de vorming van een gedegen mental map
(Lynch, 1960, p. 11; Freska, 1999). Zo lang de persoon de realiteit kan linken aan de kaart,
kan een overzichtelijker beeld ontstaan van de omgeving. Er ontstaat een probleem wanneer
deze afstand te groot wordt.
De afstand tussen weergave en werkelijkheid is op een metrokaart van dusdanige
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orde, dat het in conflict kan komen met dat wat daadwerkelijk waargenomen of mentaal
voorgesteld wordt. Dit is het punt waarop de verwarring intreed. Lynch (1960) waarschuwde
al voor deze negatieve invloed van de inmenging van de bovengrondse met de
ondergrondse wereld. Los van de stations, zou het metrostelsel volledig losgekoppeld dienen
te worden van de oppervlakte om verwarring te voorkomen (p. 57).
Vertesi (2008) toont aan dat de inmenging van onder- met bovengrond sterk
aanwezig is in Londen. Zo valt te zien dat acties bovengrond worden gecoördineerd door
kennis van de ondergrond – verkregen door de metrokaart. Ook passen – vice versa –
gebruikers de metrokaart van Londen aan in hun hoofd, naar aanleiding van hun ervaringen
bovengronds, om zo grip krijgen op de topografische verstoringen die de metrokaart vervat.
Ook Guo (2011) laat de kracht van de metrokaart zien in zijn onderzoek. Hij toont aan
dat, hoe groter de lengte van een route weergegeven op een metrokaart, des te minder vaak
zij gekozen wordt, onafhankelijk van de daadwerkelijke lengte van deze route. Dit
zogenoemde map effect bleek bijna twee keer zo invloedrijk te zijn als de eigenlijke reistijd.
Hierin neemt de metrokaart wederom een beeldbepalende rol in. Het laat het grote
vertrouwen zien in de metrokaart, terwijl zij juist zo sterk vervormd is. Men dient zich af te
vragen of een dergelijk beeldbepalend middel wel zo inaccuraat mag zijn door haar
topografische verstoringen.

2.1.3 DE METROKAART EN TOPOGRAFIE
Er bestaan twee oplossingen voor bovengenoemde problemen met betrekking tot de rol van
topografie in het ontwerp van een metrokaart. Dit betreft het loslaten van de topografie bij het
maken van een ontwerp, of het gehoorzamen ervan. Voor de eerste oplossing geldt dat
topografie geen rol zal spelen in de metrokaart. Wanneer gebruikers namelijk niet langer
veronderstellen dat zij te maken hebben met een kaart maar met bijvoorbeeld een schema,
dan zal hun perceptie van de daadwerkelijke ruimte niet langer beïnvloed worden door een
vertekende weergave van de werkelijkheid. De verwachting dat de gebruiker te maken heeft
met een kaart, wordt als het ware geblokkeerd door deze verwachting middels een meer
abstracte, non-topografische vormgeving niet op te roepen.
Dit kan mogelijk de bruikbaarheid positief beïnvloeden in die zin, dat er niet langer
rekening houden hoeft te worden met de topografie, waardoor er meer ruimte ontstaat voor
aandacht voor de andere aspecten van het grafische ontwerp. Het implementeren van de
topografie in de kaart vormt een enorme beperking voor de vrijheid van het ontwerp.
Wanneer de last van topografie van het ontwerp afvalt, ontstaan er veel nieuwe
mogelijkheden voor alternatieve ontwerpen die wellicht vele malen beter bruikbaar zijn. Een
mooi voorbeeld hiervan is de metrokaart van Moskou uit 1979 (figuur 3). Hier heeft het
afstand nemen van topografie geleid tot een enorm overzichtelijk en aantrekkelijk ontwerp.
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Bovendien is kennis van de topografie niet nodig wanneer er een route van station X
naar station Y gepland dient te worden; hierbij is slechts de topologische informatie van
belang. Extra informatie zou slechts afleiden van de oplossing voor de uit te voeren taak, die
dan verscholen zou liggen onder een laag van voor de uit te voeren taak overbodige
informatie (Freska, 1999, p. 8).

figuur 3: metrokaart van Moskou uit 1979 (Nashe Metro, 2016)

Het ene uiterste is nu uiteengezet. Het andere uiterste zou topografische gehoorzaamheid
zijn. Er bestaan wereldwijd maar een aantal kaarten die de topografische weergave
hanteren. New York is reeds genoemd, maar ook San Francisco en Rio de Janeiro zijn
voorbeelden. Dat het veelal Amerikaanse steden zijn die topografie hanteren heeft
vermoedelijk te maken met het strakke grid-patroon van de straten, waardoor topografische
vervorming snel opvalt en storend is (Ovenden, 2005, p. 34). Rio de Janeiro heeft een klein
en eenvoudig metrostelsel waardoor het zich eveneens goed leent voor een topografische
weergave: zonder verstoring is het stelsel eveneens overzichtelijk.
Roberts (2012) rechtvaardigt de topografische verstoring van de metrokaart. Hij stemt
er mee in dat een vervormde kaart kan conflicteren met gebruikers’ mentale voorstelling van
de stad, maar komt eveneens met goede redenen voor het verwerpen van topografische
stiptheid. Zo lenen veel metrostelsels zich niet voor topografische afbeelding, omdat zij
buitengewoon complex zijn. Een topografische weergave van het Londense metronetwerk is
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gewoonweg onbruikbaar. Daarnaast zou het toevoegen van alle benodigde topografische
details de metrokaart veranderen in een alledaagse landkaart (p. 119). Het inpassen van een
deel van de straten en bijvoorbeeld landmarks is ook maar van matig nut, omdat vroeg of
laat een gezochte bestemming of een benodigde locatie mist op de kaart.
Ondanks zijn duidelijke voorkeur voor schematische kaarten erkent Roberts (2012)
dat een topografisch accurate metrokaart behulpzaam kan zijn bij de identificatie van
stations. Door haar hoge abstractieniveau bestaat er een grote afstand tussen de metrokaart
en de topografische kaart. Deze twee kaarten zijn slechts met elkaar verbonden door de
weergegeven metrostations, die – zoals te zien op figuur 2 – de geografische afstand tot
elkaar niet handhaven. Het verschil tussen de twee kaarten wordt kleiner door het
topografisch accuraat weergeven van de metrokaart, waardoor de gebruiker eenvoudiger
een link kan leggen tussen de metrokaart en de topografische kaart. Vertesi (2008, p. 20)
toonde al aan dat het bij het vinden van een route met de metro vaak een heen-en-weer is
tussen de topografische en de metrokaart, waarbij de twee kaarten worden gelinkt door de
stationsnamen. De vraag is echter, of de toename in complexiteit van de topografisch
accurate kaart opweegt tegen de mogelijke positieve invloed op de bruikbaarheid. Roberts
(2012, p. 123) stelt dat de complexiteit waarschijnlijk een dusdanig grote invloed heeft op het
plannen van de reis, dat het niet zal opwegen tegen de mogelijke voordelen van
topografische nauwkeurigheid. Een onderbouwing onderbreekt echter. Het is daarom
aantrekkelijk om te onderzoeken of zijn vermoeden klopt.
Evenals Rio de Janeiro, is het metrostelsel van Sint-Petersburg niet dusdanig
complex dat een topografische weergave ervan zal leiden tot niets dan verwarring. Ook
zonder vervorming is het schema overzichtelijk en bruikbaar. De casus van Sint-Petersburg
leent zich daarom uitstekend voor dit onderzoek. Wanneer blijkt dat de positieve effecten van
topografische stiptheid – eenvoudigere identificatie van stations, kleinere afstand tussen
metrokaart en mentale kaart – opwegen tegen de negatieve effecten ervan – toename van
complexiteit, afname esthetische aantrekkelijkheid – dan zou een dergelijke toets ook aan te
raden voor de vele andere relatief kleine metrostelsels in de wereld.
Er is aangetoond dat het feit dat men zich tegenwoordig ergens op het midden van de
lijn van topografische accuratesse van de metrokaart bevindt, een aantal problemen met zich
meebrengt. Hiervoor zijn twee radicaal verschillende oplossing aangedragen. De eerste
betreft het volledig afdoen van de topografie, de tweede het gehoorzamen ervan. Een
onderzoek naar de bruikbaarheid van een topografische en een non-topografische
metrokaart kan meer inzicht geven in welke richting gedacht dient te worden wanneer men
de genoemde spanning tussen de weergave en de werkelijkheid wil doorbreken: dient men
te kiezen voor de verwerping of de omarming van de topografie?
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2.1.4 DE METROKAART OMSTREDEN
Al eerder werd de gevoeligheid van het publiek voor veranderingen in de metrokaart
benoemd. In Londen ontstond veel controversie rondom het verwijderen van de Theems, en
New York eiste een topografisch accurate kaart.
Een ander goed voorbeeld waaruit deze sensitiviteit blijkt, is de verwerping van het
ontwerp van Harry Beck in 1961. De ontwerper Hutchinson diende toentertijd een alternatief
ontwerp in, waarin het aantal curves van de metrolijnen was verminderd in vergelijking met
de voorganger, en waarin vloeiende bochten werden vervangen door strakke hoeken. Vrijwel
direct ontstond protest; mensen waren het geheel niet eens met die nieuwe aangenomen
stijl. Ovenden (2013) en Roberts (2012) spreken zich in hun werk openlijk uit over de
lelijkheid van het ontwerp.
Dergelijke voorbeelden tonen goed aan hoe gevoelig mensen kunnen zijn voor
verandering. Dat Sint-Petersburg heeft gekozen voor een schematische weergave van het
metronetwerk, zou mogelijk niets
meer kunnen zijn dan stijlbehoud. De
stad leent zich namelijk vrij goed
voor een meer topografische
weergave van het netwerk en
eveneens voor een afwijzing van de
topografie, vanwege haar heldere
structuur en geringe aantal stations.
Ook de geschiedenis laat zien dat er
eerder gebruik is gemaakt van een
niet-topografische weergave van het
metrostelsel (figuur 4).
Experimenteren met andere vormen
van weergave is in dit geval juist
aantrekkelijk. Zo kan worden
voorkomen dat men blijft hangen in
een discours van door Beck
geïnspireerde metrokaarten.
figuur 4: metrokaart van Sint-Petersburg uit 1981
(St. Petersburg Metro, 2015)

Een analyse van de metrokaarten van de wereld geeft duidelijk weer dat dit het geval is
(Ovenden, 2005). Vrijwel iedere metrokaart ter wereld vertoont sterke gelijkenissen met het

19

door Beck in 1933 gemaakte ontwerp. Ook Roberts (2012) constateert een vorm van slaafse
volgzaamheid, en benadrukt in meerdere werken dat de door Beck opgestelde regels geen
gouden standaard zijn (Roberts, 2012; Roberts et al. 2013; 2016). Zo toonde hij in een
bruikbaarheidsstudie van de Parijse metrokaart aan, dat een all-curves design (waarin
gebruik wordt gemaakt van vloeiende gebogen lijnen) significant beter bruikbaar was dan het
gebruikelijke octolineaire ontwerp. Toch prefereerde maar de helft van de gebruikers de allcurves map, ondanks dat zij leidde tot beter en efficiënter geplande reizen. Mensen zijn
veelal geneigd om te kiezen voor een kaart die esthetisch aantrekkelijk is, of een kaart die
eruit ziet zoals zij verwachten dat een goede kaart eruit dient te zien (Roberts, 2012, p. 215).
Hier kan de dominantie van de door Beck geïnspireerde metrokaarten door verklaard
worden. Mensen verwachten nu eenmaal dat een kaart er uit ziet zoals hij er tegenwoordig
uitziet. Een afwijking hiervan zou op die manier vooral verwarring veroorzaken. Het laat zien
dat het lastig is om een conventioneel ontwerp af te wijzen, maar toont eveneens aan dat
dergelijk onderzoek het waard is om uit te voeren, om juist met meer argumenten te komen
voor verandering in kaartontwerp, en meer mogelijk aantrekkelijker alternatieven te toetsen.

2.2 BRUIKBAARHEID
Tot nu toe zijn in relatie tot bruikbaarheid vaak woorden gebruikt als esthetisch aantrekkelijk,
harmonieus en helder. Echter, vraag tien ontwerpers een esthetisch aantrekkelijke,
harmonieuze en heldere metrokaart van Sint-Petersburg te tekenen, en er zullen tien totaal
verschillende kaarten worden ontworpen. Dergelijke begrippen geven een vrij subjectieve kijk
op het begrip bruikbaarheid. Wat voor de één eenvoudig is, is voor de ander complex. Het
objectief meten van bruikbaarheid aan de hand van dergelijke begrippen is daarom niet
mogelijk.
Dit betekent niet dat deze subjectieve oordelen over bruikbaarheid waardeloos zijn in
dit onderzoek. De voorgaande paragraaf heeft al aangetoond dat objectief beter bruikbare
kaarten worden verworpen door haar gebruikers, omdat deze bijvoorbeeld over het
algemeen minder aantrekkelijk wordt bevonden dan het alternatief. Een ontwerp kan leiden
tot het gemakkelijker en sneller plannen van relatief kortere reizen, maar wanneer gebruikers
het ontwerp niet bruikbaar vinden is het – jammer genoeg – alsnog waardeloos, er bestaat
immers geen bruikbaarheid zonder gebruiker. Het oordeel van de gebruiker weegt daarom
zeker mee in het vaststellen van de bruikbaarheid van een kaart.
Om toch ook objectieve conclusies te kunnen trekken over bruikbaarheid is daarom
een andere invulling nodig. In relatie tot objectieve bruikbaarheid gaat het vooral over
eenvoud (Roberts, 2012). Het plannen van een reis verloopt eenvoudiger bij een beter
bruikbare kaart, omdat de cognitieve last van de taak hier lager is. Een gebruiker heeft
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minder informatie om te verwerken, waardoor het proces sneller verloopt. Daarnaast zal het
tevens leiden tot het minder maken van fouten. Dit zijn twee maten die objectief te meten
zijn, namelijk de duur van het plannen van de reis, en het aantal gemaakte fouten. De duur
van het plannen valt op te delen in de benodigde tijd voor het vinden van het begin- en
eindstation – door Roberts (2014) station finding genoemd – en het daadwerkelijke
verbinden van deze twee gevonden punten – routeplanning. Gemaakte fouten kunnen zijn:
het maken van een overstap waar dit niet mogelijk is, vertrek van het verkeerde station of
aankomst bij het verkeerde station, mogelijk door het verkeerd relateren van stationsnamen
aan de bijbehorende stations. De kans op respectievelijk de laatste twee fouten is klein,
maar niet uit te sluiten.
Een derde objectieve maatstaaf is de duur van de geplande reis. Beter bruikbare
kaarten zullen leiden tot het plannen van snellere reizen. Een gebruiker wil immers zo snel
mogelijk van punt Y tot punt X geraken. Wanneer de kaart hierbij assisteert, kan deze als
beter bruikbaar worden bestempeld.
Gebleken is dat oordelen over objectieve bruikbaarheid nutteloos zijn, zonder
subjectieve bruikbaarheid aan te halen, en vice versa. De combinatie van de benoemde
subjectieve en objectieve bruikbaarheid, zal leiden tot een algeheel oordeel over de
bruikbaarheid van de kaart.

2.3 CONCEPTUEEL MODEL
Het onderstaande conceptueel model (figuur 5) zet het mogelijke verband uiteen tussen de
hoeveelheid topografische informatie en de bruikbaarheid van de metrokaart. Verondersteld
wordt dat de hoeveelheid topografische informatie invloed zal uitoefenen op de objectieve
bruikbaarheid – duur plannen reis, duur geplande reis, aantal fouten in planning – en de
subjectieve bruikbaarheid – hoe het plannen van de reis is ervaren. Het samen nemen van
deze twee vormen van bruikbaarheid zal leiden tot een algemene uitspraak over de
bruikbaarheid van de metrokaart en haar relatie tot de hoeveelheid topografische informatie.
Daarnaast zijn er persoonlijke factoren die mogelijk de bruikbaarheid van de kaart
beïnvloeden. Zo toonde Roberts (2013) aan dat er een kleine correlatie bestaat tussen
leeftijd en planningstijd, waarbij oudere mensen meer tijd nodig hebben voor het plannen van
een metroreis, met r = .32, p < . 001. De variabele zal in het onderzoek worden opgenomen
om de mogelijke invloed ervan op de resultaten aan te kunnen tonen. Er wordt getracht de
drie groepen respondenten vergelijkbaar samen te stellen wat betreft leeftijd.
Eerder is al gesteld hoe gevoelig gebruikers van metrokaarten kunnen zijn voor
veranderingen aan het ontwerp. Om uit te sluiten dat de bekendheid van respondenten met
het Sint-Petersburgse metronetwerk ongemerkt invloed heeft op de resultaten wordt ook
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deze variabele van bekendheid met het netwerk meegenomen in het onderzoek. Deze
respondenten zullen mogelijk anders oordelen over de twee als alternatief ontworpen
kaarten of eenvoudiger plannen, aangezien zij bekend zijn met de stations, hun locaties en
hun onderlinge verbondenheid.
Ten derde wordt de variabele reisfrequentie toegevoegd, waarmee het gemiddelde
aantal keren dat een respondent per jaar met de metro reist wordt bedoeld. Dit wordt onder
andere gedaan omdat regelmatige gebruikers van de metro mogelijk anders oordelen over
de twee alternatief ontworpen kaarten, en hun afwijkingen van de ‘standaard’. Eerder is
immers duidelijk gemaakt dat mensen voorkeur hebben voor een kaart die voldoet aan hun
verwachtingen. Daarnaast is het mogelijk zijn dat regelmatige gebruikers van de metro meer
ervaren zijn met het plannen van reizen en hierdoor andere resultaten boeken.
Als vijfde is de variabele opleidingsniveau toegevoegd. De cognitieve last die de uit te
voeren taak met zich mee brengt zou makkelijker te verwerken kunnen zijn voor iemand met
een hoog opleidingsniveau dan voor een laagopgeleide. Om zeker te zijn dat dit geen
ongezien effect heeft op de uitkomst wordt deze variabele ook getoetst.
Met het bijvoegen van deze extra variabelen komt het conceptueel model er als volgt
uit te zien (figuur 5).

figuur 5: conceptueel model
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3. METHODOLOGIE
In dit hoofdstuk zal allereerst een operationalisatie worden gegeven van het concept
bruikbaarheid. Vervolgens zal worden ingegaan op het proces van dataverzameling en dataanalyse om af te sluiten met een schematische visualisatie van het onderzoek.

3.1 OPERATIONALISATIE VAN BRUIKBAARHEID
In het vorige hoofdstuk is al ingegaan op de betekenis van het begrip bruikbaarheid. Er is
gebleken dat dit bestaat uit objectieve en subjectieve bruikbaarheid. Objectieve
bruikbaarheid kan uiteen worden gezet in de volgende meetbare variabelen:


De duur van het plannen van de reis (station finding en routeplanning)



Het aantal gemaakte fouten tijdens het plannen van de reis



De duur van de geplande reis

Naast deze kwantitatieve toetsing, kent het onderzoek ook een kwalitatieve benadering. Om
meer inzicht te krijgen in de subjectieve bruikbaarheid van de metrokaart is een enquête
opgesteld. Onder andere wordt gevraagd naar de ervaren eenvoud van de uitgevoerde taak,
waarbij eenvoud in gebruik, zoals gesteld, een belangrijk onderdeel is van bruikbaarheid.
Ook wordt gevraagd naar een aantal waardeoordelen over de kaart met betrekking tot de
bevonden uitstraling van de kaart – verwarrend, rommelig, aantrekkelijk – waarbij negatieve
oordelen over de uitstraling zullen wijzen op een mogelijke afwijzing van het gebruik van de
kaart. De wens om de kaart in de toekomst te gebruiken wanneer dit nodig is, wordt ook
bevraagd – bruikbaarheid zonder gebruikers bestaat immers niet.
Aanvullend is bij de enquête die is bestemd voor de gebruikers van de nontopografische metrokaart een extra vraag toegevoegd:
Ik zou de gebruikte kaart geen metrokaart noemen, maar eerder een metroschema of een
metroplanner
O helemaal mee oneens

O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Hier wordt verwezen naar het eerder veronderstelde idee dat de non-topografische kaart niet
de associatie zou oproepen een representatie te zijn van de geografische werkelijkheid,
maar alleen van het metrostelsel. Antwoorden op deze vraag zullen duidelijk maken in
hoeverre het is gelukt de metrokaart los te koppelen van de gehele stad. De enquête biedt
tevens ruimte voor het geven van positieve en negatieve opmerkingen over de gebruikte
kaart. Een exemplaar van de enquête is te vinden in de bijlage.
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figuur 6: schematische weergave van het concept bruikbaarheid

3.2 DATAVERZAMELING
McClave en Sincich (2008) onderscheiden enkele manieren van dataverzameling. Data kan
in het algemeen verzameld worden door middel van een gepubliceerde bron, een uitgevoerd
experiment of een observatiestudie (waaronder bijvoorbeeld ook de survey valt) (p. 11). In dit
onderzoek zal gebruik gemaakt worden van een experiment om data te vergaren over de
bruikbaarheid van de verschillende kaarten.
Het experiment zal worden opgezet volgens het principe van een independent groups
design (McLeod, 2007). Bij dit principe betreft het in dit geval drie onafhankelijke groepen,
waarbij elke participant deelneemt in een enkel experiment. Een respondent maakt dus
slechts gebruik van één van de ontworpen kaarten. Zo wordt voorkomen dat eerder gebruik
van één van de andere metrokaarten resultaten beïnvloedt. Dit wordt het practice effect
genoemd, waarbij de prestaties van een participant verbeteren doordat hij een handeling
vaker heeft uitgevoerd (McLeod, 2007). Bekendheid met voorgaande kaarten in geval van
een repeated group design zou de resultaten ongewenst kunnen beïnvloeden.
Een beperking van deze keuze is echter dat individuele verschillen tussen de
verschillende groepen van respondenten de resultaten kunnen beïnvloeden, hetgeen ten
koste gaat van de interne validiteit. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen wordt getracht de
experimentele groepen van een zo gelijk mogelijke samenstelling te laten zijn. Zo is bekend
dat leeftijd van invloed is op de uitkomst van het experiment. Groepen zullen hierom qua
leeftijd vergelijkbaar worden samengesteld.
De hoeveelheid topografische informatie vormt hier de onafhankelijke variabele. De
bruikbaarheid vormt de afhankelijke variabele die valt op te delen in al haar
geoperationaliseerde deelvariabelen.
Dit experiment zal bestaan uit drie delen waarbij respondenten in het eerste deel een
aantal routes dienen te plannen met behulp van de aan hen toegewezen metrokaart. Hierna
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dienen zij een enquête in te vullen over de uitgevoerde taak. Dit survey zal meer kwalitatief
inzicht geven in de bruikbaarheid van de kaart aan de hand van een aantal vragen over
onder andere het gebruiksgemak en de uitstraling van de gebruikte kaart. Afsluitend vind er
een korte discussie plaats met de respondent over de eigen kaart, maar dit nadat zij ook de
overige twee kaarten gezien hebben. Tijdens dit gesprek krijgt de respondent de ruimte om
de eigen voorkeur uit te drukken voor een van de kaarten.
Er zal in dit experiment gebruik gemaakt worden van drie metrokaarten. De eerste
betreft een non-topografische weergave van het netwerk, de tweede de originele
schematische metrokaart, en de derde een topografisch accurate metrokaart. Zo ontstaat
een lijn in de mate van topografische accuratesse van de metrokaarten. De eerste kaart is dit
niet, de tweede kaart bevindt zich zoals gesteld ergens in het midden: zij is niet geheel nontopografisch, maar eveneens niet topografisch accuraat, de derde is topografisch.
In het experiment krijgt de respondent de opdracht om een aantal door de
onderzoeker vooraf bepaalde routes te plannen. Deze routes zullen lopen vanaf metrostation
X tot de eindbestemming metrostation Y. Aan de muur is een stadskaart bevestigd van SintPetersburg waarop de begin- en eindpunten iedere keer duidelijk worden aangegeven. De
onderzoeker noemt vervolgens de te plannen reis op, en wijst op de stadskaart aan welk
gemarkeerde station het beginpunt, en welk gemarkeerde station het eindpunt betreft,
daarna start de tijdmeting. Tijdens de taak blijven de namen van het begin- en het eindpunt
op een computerscherm staan, zodat de respondenten indien nodig een naam terug kunnen
lezen wanneer zij deze vergeten zijn.
Dan dient de respondent gebruik te maken van de aangereikte metrokaart om te
bepalen welke route hij of zij zal gaan nemen. Deze zal van standaardformaat zijn (vaak
grofweg 22,5 x 15 cm (Roberts, 2012, p. 117)) en is geplastificeerd zodat routes door de
respondent met een stift getekend kunnen worden, en vervolgens uitgewist kunnen worden
voor de volgende planningstaak. Wanneer aangegeven is dat deze volledig getekend is,
stopt de tijd. De getekende route wordt door de onderzoeker overgenomen op een papieren
versie van de gebruikte metrokaart, de door de respondent getekende route wordt gewist
van de gebruikte geplastificeerde metrokaart, en de volgende route zal worden gepland.
Allereerst zullen de respondenten twee routes dienen te plannen bij wijze van
oefening. Zo hebben zij eerst tijd om enigszins te wennen aan de setting en de uit te voeren
opdrachten. Deze twee routes betreffen de volgende:


Ploschad’ Lenina – Petrogradskaya



Ozerki – Avtovo

Daarna zullen de respondenten de volgende zes routes plannen:

25



Elektrosila – Lomonovskaya



Krestovskiy Ostrov – Primorskaya



Sportivnaya – Obukhovo



Devyatkino – Prospekt Bol’shevikov



Parnas – Lesnaya



Volkovskaya - Proletarskaya

De zes reizen variëren in lengte en aantal overstappen. Samen omvatten zij vrijwel de
gehele metrokaart, zodat iedere lijn een keer gebruikt is na afronding van het experiment.
Men kan stellen dat zo de gehele kaart wordt getoetst.
De door de onderzoeker op papier overgenomen routes vormen een belangrijk deel
van het onderzoeksmateriaal samen met de gemeten tijd. De overgenomen routes zullen
namelijk aangeven hoe lang de reisduur bedraagt en of er fouten zijn gemaakt in de
planning.
Het begin- en het eindstation zijn aangegeven op de stadskaart, om respondenten op
deze manier het verband te laten leggen tussen de nauwkeurig gepresenteerde werkelijkheid
– in de vorm van een stadskaart – en de meer abstracte weergave van de werkelijkheid – in
de vorm van een metrokaart. Vermoedelijk zal het vinden van een station nadat zij is
waargenomen op de stadskaart, sneller gaan wanneer gebruik wordt gemaakt van de
topografische metrokaart. Het verband tussen de twee kaarten is hier immers relatief helder.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de non-topografische metrokaart dan zal het verband
tussen de twee kaarten moeilijker te leggen zijn. De vraag is echter of de toegenomen
duidelijkheid van de non-topografische metrokaart – doordat zij niet belemmerd wordt door
de topografie, en zaken hierdoor helderder weer kan geven – opweegt tegen de afgenomen
duidelijkheid met betrekking tot de relatie tussen de twee kaarten. Kort gezegd, de route zal
vermoedelijk makkelijker te plannen zijn met de non-topografische dan met de topografische
metrokaart, hoewel het proces van station finding (Roberts, 2014) makkelijker zal verlopen
bij de topografische kaart in vergelijking met de non-topografische metrokaart.
De deelnemers dienen de begin- en eindbestemming te markeren zodra zij deze
gevonden hebben op de toegekende metrokaart. Hierna stopt één van de tijdmetingen, en
start de ander om te meten hoe lang het planningsproces duurt. Zo kan het effect van de
hoeveelheid topografische informatie op zowel het planningsproces als op het proces van
station finding getoetst worden.
De setting van het beschreven experiment bootst een alledaagse situatie na. Iemand
bevindt zich in een stad, neemt waar op de stadskaart wat zijn begin- en eindpunt is en
bepaalt vervolgens door middel van een metrokaart op zakformaat welke route hij dient te
nemen en wat hierbij de benodigde overstappen zijn. Er zal dan ook niet gevraagd worden
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aan de respondent om de snelste route te plannen, maar de route die diegene zelf zou
nemen als hij zich daadwerkelijk in de geschetste situatie had bevonden. Een vraag naar de
snelste route zal slechts extra druk leggen op de verwachte prestatie, en bovendien is het
voor een met het metronetwerk onbekende persoon lastig om de snelste route in te schatten.
Uit een statistische analyse van de vergaarde data zal moeten blijken of er een
significant verband bestaat tussen de mate waarin de topografie wordt behouden en de
bruikbaarheid van de metrokaart. Om een uitspraak te doen over de algehele bruikbaarheid
dienen respondenten opgestelde vragenlijst in te vullen. Deze zal bestaan uit open vragen
over het gebruiksgemak, maar tevens uit een aantal stellingen met antwoordmogelijkheden
op een Likertschaal.
Juist deze combinatie van methoden is interessant, omdat er statistisch uitsluitsel
gegeven kan worden over de objectieve bruikbaarheid van de metrokaart, wat mogelijk kan
worden aangevuld en onderbouwd met de vergaarde informatie in het survey. Dit zal
duidelijk maken wat het toevoegen of weglaten van topografische informatie teweegbrengt
met betrekking tot het gebruiksgemak van een dergelijke kaart.

3.3 DATA-ANALYSE
Met behulp van variantieanalyse kan worden getoetst of de gemiddelden van meer dan twee
onafhankelijke groepen van elkaar afwijken (Te Grotenhuis & Matthijssen, 2011, p. 90). Een
variantieanalyse zal dan ook worden uitgevoerd om te toetsen of de gemiddelde duur van de
reis, het gemiddelde aantal gemaakte fouten en de gemiddelde duur van de planning
significant verschilt tussen de drie groepen en daarmee tussen de drie kaarten.
Naast een toets op het verschil van de gemiddelden, is het interessant of er een
correlatie bestaat tussen de variabelen hoeveelheid topografische informatie en
bruikbaarheid. Zo zou kunnen blijken dat een toename van topografische informatie
(bijvoorbeeld geïndexeerd met een score 1, 2 en 3, waarbij 1 non-topografisch en 3
topografisch is), positief correleert met de duur van het plannen van een reis. Dit zou kunnen
leiden tot de conclusie dat hoe meer topografische informatie een metrokaart bevat, hoe
langer het duurt om een metroreis te plannen. Door middel van een correlatiemaat kan de
sterkte van het lineaire verband tussen deze twee kwantitatieve variabelen worden bepaald
(Te Grotenhuis & Matthijssen, 2011, p. 85). Een Pearson of Spearman correlatiemaat
(afhankelijk van de normaliteit van de gevonden waarden) zou een goede indicatie zijn voor
de sterkte van het veronderstelde verband. Een waarde van 1 zou wijzen op een volledige
samenhang, een waarde van 0 zou geen verband impliceren. Een positieve waarde zou
wijzen op een positief verband, waarbij een toename van de hoeveelheid topografische
informatie de bruikbaarheid van de kaart positief beïnvloed; een negatieve waarde zou

27

impliceren dat het toevoegen van topografische informatie de bruikbaarheid van de
metrokaart niet ten goede komt.
Voor de enquête geldt dat werken met een Likertschaal eenvoudig is voor het zoeken
van statistische verbanden. Men kan controleren of er een significante relatie bestaat tussen
gegeven scores op de Likertschaal en bijvoorbeeld de duur van de planning. Hebben
respondenten die, bijvoorbeeld, hebben aangegeven de kaart visueel storend te vinden,
significant langer gedaan over het plannen van de reis?

3.4 VISUALISATIE VAN HET ONDERZOEK

figuur 7: visualisatie van het onderzoek.
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4. RESULTATEN
In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden gepresenteerd van het uitgevoerde onderzoek.
Allereerst zal er een omschrijving worden gegeven van de respondenten die deel hebben
genomen aan het onderzoek. Na deze beschrijvende statistiek, zullen vergelijkende
statistische toetsen uitwijzen of er significante verschillen bestaan tussen de prestaties van
de verschillende metrokaarten. Dit bestaat uit twee delen, waar in het eerste deel wordt
gekeken naar de objectieve prestaties van de kaarten en in het tweede deel wordt gekeken
naar de beoordelingen van de gebruikers. Deze beoordelingen zijn gegeven in een enquête,
maar tevens tijdens een korte discussie met de respondent over de gebruikte kaart en over
de overige twee kaarten. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen deze tijdens de
discussie gegeven oordelen worden besproken.

4.1 RESPONDENTEN
In totaal hebben dertig respondenten deelgenomen aan het onderzoek, waarbij iedere
respondent werd toebedeeld tot één kaart. Deze respondenten zijn random verdeeld over de
drie kaarten – het toekennen van een kaart aan een respondent is gedaan door blind één
van de drie kaarten te trekken – waardoor uiteindelijk iedere kaart is getest door tien
personen.

4.1.1 GEBRUIKERS TOPOGRAFISCHE METROKAART
Voor de groep respondenten die gebruik
maakte van de topografische metrokaart
geldt dat slechts één van de tien
respondenten in deze testgroep bekend is
met het metronetwerk van Sint-Petersburg.
De leeftijd van de respondenten varieert van
18 tot en met 57 jaar en heeft een mediaan
van 20 en een gemiddelde van 24,4. De
groep respondenten die de topografische
kaart heeft gebruikt, reist gemiddeld 3,3 keer
per jaar met de metro. De verdeling van
opleidingsniveaus in de groep is te zien in de
cirkeldiagram (figuur 8).
figuur 8: verdeling opleidingsniveaus
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4.1.2 GEBRUIKERS NON-TOPOGRAFISCHE METROKAART
Drie van de tien respondenten die gebruik
maakte van de non-topografische
metrokaart was bekend met het
metronetwerk van Sint-Petersburg. De
leeftijd van de respondenten varieert van
18 tot en met 57 jaar en heeft een
mediaan van 22 en een gemiddelde van
25,3 jaar. De groep respondenten die de
non-topografische kaart gebruikt reist
gemiddeld 17 keer per jaar met de metro.
Dit gemiddelde ligt echter zo hoog
vanwege de door één respondent
f

aangegeven hoeveelheid metroreizen van
figuur 9: verdeling opleidingsniveaus

150 keer per jaar. Wanneer deze buiten
beschouwing wordt gehouden ligt het

gemiddelde op 2,22 keer per jaar. De relatief lage hoeveelheid respondenten heeft als
gevolg dat dergelijke extreme waarden veel invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het
benoemde gemiddelde. In figuur 9 is de verdeling van opleidingsniveaus weergegeven.

4.1.3 GEBRUIKERS SCHEMATISCHE METROKAART
Geen van de tien respondenten die
gebruik maakte van de schematische
metrokaart was bekend met het
metronetwerk van Sint-Petersburg. De
verdeling van respondenten die wel en
niet bekend zijn met het metronetwerk
van Sint-Petersburg is enigszins ongelijk.
Dit komt door het feit dat respondenten
lastig vooraf te selecteren zijn op de
eigenschap of zij bekend zijn met dit
systeem. Wederom zou een grotere
populatie een dergelijke scheve verdeling
f

30

figuur 10: verdeling opleidingsniveaus

hebben voorkomen. De leeftijd van de

respondenten varieert van 17 tot en met 55 jaar en heeft een mediaan van 22 en gemiddelde
van 25,8. De groep respondenten die deze kaart gebruikt reist gemiddeld 5,9 keer per jaar
met de metro. Figuur 10 laat de verdeling van opleidingsniveaus zien.

4.2 VERGELIJKENDE STATISTIEK
Deze paragraaf zal de verschillende prestaties van de drie metrokaarten behandelen, en
aantonen of verschillen hierin significant zijn. Allereerst wordt gekeken naar de benodigde
tijd voor de identificatie van de stations. Vervolgens wordt gekeken naar de duur van het
plannen van de reizen en de duur van de geplande reizen. Daarna wordt gekeken naar de
gemaakte fouten en de oordelen in de enquête, om af te sluiten met het behandelen van de
overige getoetste verbanden – van bruikbaarheid met bekendheid met netwerk,
reisfrequentie, opleidingsniveau en leeftijd.

4.2.1 IDENTIFICATIE VAN STATIONS
Een histogram van de benodigde tijd om de stations te identificeren doet al vermoeden dat
de data niet normaal verdeeld zijn. Van de gewenste klokvormige verdeling is geen sprake.
Twee normaliteitstoetsen (de Kolmogorov-Smirnovtoets en de Sharipo-Wilktoets) bevestigen
dit vermoeden. Voor iedere waarde geldt dat p < 0,05, wat aantoont dat de data niet normaal
verdeeld is. Het logaritmisch transformeren van de data brengt hierin weinig verandering.
Normaliteitstoetsen tonen aan dat alle data na transformatie nog steeds niet normaal
verdeeld zijn (p < 0,05) (tabel 1, bijlage). Het uitvoeren van non-parametrische toetsen, die
geen normale verdeling van data behoeven, kan toch leiden tot het doen van statistisch
significante uitspraken.
Als alternatief voor de ANOVA-toets (die wel normaal verdeelde data vraagt) is hier
gekozen voor een Kruskal-Wallistoets. Deze toont aan dat er significante verschillen bestaan
tussen de kaarten (tabel 2, bijlage). Drie losse Mann-Whitney U testen, waarbij om de beurt
een vergelijking gemaakt zal worden tussen twee van de drie kaarten, geven meer inzicht in
deze onderlinge verschillen.
Een Mann-Whitney U test wordt gebruikt om te toetsen of de scores (gemeten op een
ordinale schaal) van twee onafhankelijke groepen significant van elkaar verschillen. Deze
toets heeft als nulhypothese dat de twee groepen gelijk aan elkaar zijn. Indien een waarde
van groep A hoger is dan een waarde van groep B, wordt een punt toegekend aan groep A.
Indien een waarde van groep B hoger is dan een waarde van groep A, wordt een punt
toegekend aan groep B. Bij een gelijke score wordt een score van 0,5 toegekend. Zo
ontstaan er twee scores, één voor groep A en één voor groep B, waarvan de laagste de
Mann-Whitney U betreft. Het aantal mogelijke onderlinge vergelijkingen tussen waarden is
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N*M, waarbij N de populatiegrootte van groep A betreft en M de populatiegrootte van groep
B. Voor dit onderzoek geldt N=10 en M=10. Een U-waarde van 50 (N*M*0,5) zou betekenen
dat de twee groepen geheel gelijk aan elkaar zijn. De waarde van N en M kan echter af en
toe verschillen vanwege enkele missing values. Een U-waarde van 0 (N*M*0) betekent dat
de waarden van groep A en van groep B allemaal verschillend zijn van elkaar.
Om te bepalen welke groep in het voordeel is, wordt gekeken naar de rangscore.
Deze wordt berekend door de waarden te rangschikken van laag naar hoog, waarbij de
lagere waarden minder punten krijgen dan hogere waarden. De groep met de laagste
rangscore kent daardoor gemiddeld lagere scores dan de groep met de hoogste rangscore.
Zo blijkt uit tabel 1 dat de topografische metrokaart een gemiddeld lagere identificatieduur
van stations kent dan de non-topografische metrokaart. In combinatie met de U waarde kan
nu een uitspraak gedaan worden over onderlinge verschillen tussen de twee groepen. De pwaarde maakt duidelijk of de geconstateerde verschillen significant zijn.
Deze toetsen tonen aan dat de topografische kaart significant beter presteert als het
gaat om de identificatie van de stations. De totale benodigde duur om stations te
identificeren ligt voor de topografische kaart significant lager dan voor de overige twee (tabel
1). De U-waarden liggen in deze gevallen dicht bij 0, wat laat zien dat de identificatieduur
voor de topografische metrokaart vrij sterk verschilt van de alternatieven. De hoge U-waarde
bij de vergelijking tussen de non-topografische en de schematische metrokaart toont aan dat
er tamelijk weinig verschil bestaat in prestaties. Bovendien geldt hiervoor p > 0,05.

Rangscore

Topografisch

Topografisch –

Non-topografisch -

Topografisch -

Non-topografisch

Schematisch

Schematisch

6,05

x

6,50

14,39

8,61

x

x

10,39

13,98

Mann-Whitney U

5,50

32,50

10,00

Sig.

,000

,489

,003

Non-topografisch

Schematisch

tabel 1: drie Mann-Whitney U testen op totale identificatieduur
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Een analyse per geplande reis laat zien dat in vergelijking met de non-topografische kaart de
topografische metrokaart significant betere resultaten boekte voor de tweede, de derde en
de zesde reis (met respectievelijk p=0.00, p=0.029 en p=0.019). In vergelijking met de
schematische metrokaart presteerde de topografische metrokaart beter voor de eerste en de
tweede reis (met p=0.029 en p=0.003). Tussen de non-topografische kaart en de
schematische kaart bestaan geen significante verschillen (tabel 3, bijlage).
De twee zeer lage p-waarden voor de tweede reis (p=0.00 en p=0.003) vallen te
verklaren door de hoge benodigde tijd voor het identificeren van het begin- en het eindstation
voor de respondenten die de non-topografische metrokaart gebruikten. Deze kaart bevatte
namelijk een soms als storend ervaren vertekening.
De respondenten dienden voor de tweede reis een route te plannen van station
Krestovskiy Ostrov naar Primorskaya. De topografische metrokaart laat zien dat Krestovskiy
Ostrov zich ten noorden bevind van Primorskaya. Echter, om de lijnen van de nontopografische metrokaart allemaal recht te houden, zijn de paarse en de groene metrolijn
gedeeltelijk omgedraaid. Na het punt waar de groene en de paarse lijn elkaar kruisen klopt
de relatieve ligging van de stations op beide lijnen niet meer (figuur 11). Dit zorgde er soms
voor dat respondenten lang tijd nodig hadden voor het vinden van het tweede station, die zij
automatisch zochten ten zuiden van Krestovskiy Ostrov.

figuur 11: uitsneden van de non-topgrafische en topografische metrokaart

4.2.2 DUUR VAN HET PLANNEN
Een analyse van de histogrammen die de planduur weergeven doet vermoeden dat de data
normaal verdeeld zijn. Normaliteitstoetsen tonen aan dat dit echter niet het geval is. Na
logaritmische transformatie van deze data, laten normaliteitstoetsen zien dat de data
normaal is verdeeld (tabel 4, bijlage). Deze normaalverdeling laat toe dat een ANOVA toets
gedaan kan worden naar de onderlinge variantie tussen de drie respondentgroepen.
De ANOVA toets wijst uit dat er geen significante verschillen bestaan tussen kaarten
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in de benodigde plantijd (tabel 5, bijlage). Gemiddelde verschillen zijn vaak minimaal (vaak
nog geen seconde) en kennen soms een laag significantieniveau van p=1.00. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat het voor respondenten gemiddeld even lang duurt om een reis te
plannen, onafhankelijk van de kaart die zij gebruiken.

4.2.3 DUUR VAN DE REIS
Het aantal mogelijke routes dat een respondent kan nemen om van station A naar station B
te komen is beperkt. Het overgrote deel van de respondenten heeft dan ook een gelijke route
gekozen, of althans, een route van gelijke tijdsduur. Zo heeft iedere respondent voor de
tweede route een reis gepland van 27 minuten, mits zij geen fout hebben gemaakt. Van een
normale verdeling van de data is dan ook geen sprake.
Een Mann-Whitney U toets toont aan dat er wederom geen verschillen bestaan
tussen de schematische en de non-topografische metrokaart, zoals dit ook gold voor de
identificatie van de stations en de planduur, hiervoor geldt p=0,492. Voor de totale reisduur
geldt dat de topografische metrokaart wederom beter presteert dan de overige kaarten. De
lagere rangscore van de topografische kaart toont aan dat de totale reisduur van de
geplande reizen lager is voor deze kaart. De U-waarden die vrij dicht bij de 0 liggen laten
zien dat er redelijk veel verschil bestaat tussen de topografische metrokaart en de nontopografische en schematische metrokaart. Hiervoor geldt respectievelijk p=0,006 en
p=0,013 (tabel 2).

Rangscore

Topografisch

Non-topografisch

Schematisch

Mann-Whitney U

Sig.

Topografisch –

Non-topografisch -

Topografisch -

Non-topografisch

Schematisch

Schematisch

5,81

x

5,13

12,45

9,20

x

x

7,33

10,67

10,50

23,00

5,00

,006

,492

,013

tabel 2: drie Mann-Whitney U testen op totale reisduur
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Voor de individuele reizen geldt dat de topografische kaart hier voor de eerste reis significant
beter dan de non-topografische en de schematische metrokaart scoort. Met respectievelijk
p=0.07 en p=0.00 zorgt de topografische metrokaart hier voor significant kortere reisduren.
Verder presteren de topografische en non-topografische metrokaart gelijk. Voor de zesde
reis geldt dat de topografische metrokaart wederom beter presteert dan de schematische
metrokaart, met p=0.003 (tabel 6, bijlage).

4.2.4 GEMAAKTE FOUTEN
Voor de topografische kaart geldt dat 6,67% van de routes die met deze kaart zijn gepland
incorrect waren. Voor de schematische kaart is dit 8,33%. De verschillen in gemaakte fouten
blijken na toetsing niet significant te zijn (tabel 3).

Rangscore

Topografisch

Non-topografisch

Schematisch

Mann-Whitney U

Sig.

Topografisch –

Non-topografisch -

Topografisch -

Non-topografisch

Schematisch

Schematisch

11,50

x

10.10

9,50

9,00

x

x

12,00

10.90

35,00

46,00

40,00

,280

,796

,481

tabel 3: drie Mann-Whitney U testen op aantal fouten

De gemaakte fout betrof echter wel iedere keer dezelfde, namelijk het maken van een
overstap waar de groene en de paarse lijn elkaar kruisen. Op deze plek bevindt zich echter
geen station. Vooraf zijn de respondenten duidelijk ingelicht dat een overstap slechts
gemaakt kan worden bij de aangegeven overstapstations. Desalniettemin is deze fout een
aantal keren gemaakt. Dit kon niet gebeuren bij de non-topografische kaart omdat de groene
en de paarse lijn elkaar op deze kaart niet kruisen. Dat deze twee lijnen elkaar niet kruisten
veroorzaakte bij enige respondenten wat verwarring – wat zich uit in het feit dat het vinden
van de begin- en eindbestemming van de tweede reis significant langer duurde bij gebruikers
van de non-topografische kaart dan bij de overige respondenten – maar heeft daarentegen
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wel voorkomen dat dergelijke fouten zijn gemaakt.
Vermoedelijk zou het doen van meer experimenten wél zorgen voor significante
verschillen in het aantal gemaakte fouten, omdat gebruikers van de topografische en
schematische metrokaart de genoemde foute overstap zullen blijven maken, terwijl
gebruikers van de non-topografische metrokaart dit niet zullen doen.

4.2.5 RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE
Op het eerste oog zijn de resultaten van de enquête niet erg verschillend. De enquête wijst
uit dat respondenten het eenvoudig vonden om met de topografische metrokaart de
opgegeven metroreizen te plannen. De kaart werd niet als verwarrend ervaren, noch als
rommelig. Zowel het volgen van de individuele lijnen als het koppelen van de stationsnamen
aan de bijbehorende stations werd eenvoudig bevonden. Naast dat de kaart topografisch
accuraat werd bevonden, gaven zij de aantrekkelijkheid van de kaart een score van 4,6 op
een schaal van 1 tot 5. Zij zouden blij zijn deze kaart te gebruiken als zij zich in SintPetersburg zouden bevinden en reizen dienden te plannen met de metro; een zoektocht naar
een alternatieve kaart zou niet worden gehouden (tabel 7, bijlage).
De non-topografische metrokaart wijst op een met de topografische metrokaart
vergelijkbaar resultaat. De kaart scoort echter opvallend lager op topografische accuratesse,
wat niet geheel verassend is. Aanvullend kende de enquête voor de gebruikers van de nontopografische metrokaart de vraag of zij de gebruikte metrokaart eerder een metroschema
zouden noemen dan een metrokaart. Geen enkele respondent was het hier geheel mee
eens; met een score van 2,8 blijft het oordeel van de respondenten hierover vrij neutraal
(tabel 8, bijlage).
Voor de schematische metrokaart lijken er op het eerste gezicht geen opvallende
verschillen met de overige kaarten te bestaan. In deze paragraaf komt aan de orde of er toch
significante verschillen bestaan tussen de drie kaarten (tabel 9, bijlage).
De benoemde eensgezindheid met haar lage onderlinge variantie maakt duidelijk dat
deze data niet normaal verdeeld is. Om onderlinge verschillen aan te tonen, wordt gebruik
gemaakt van een non-parametrische Kruskal-Wallistest. Deze toets gaat na of waargenomen
waarden significant afwijken van een verwacht gemiddelde op basis van een Chi-kwadraat
toets. Hiervoor geldt
𝐶ℎ𝑖 2 = ∑

(𝑤 − 𝑣)2
𝑤

waarbij w de waargenomen en v de verwachte waarde betreft. Een hogere Chi2 duidt hier op
een groter verschil tussen de verwachte en waargenomen waarde.
De Kruskal-Wallistest toont aan dat er vrijwel geen onderlinge significante verschillen
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bestaan in de beoordeling van de drie kaarten (tabel 4). De relatief lage Chi2 laat zien dat
resultaten niet sterk van elkaar verschillen. Een significant verschil geldt enkel voor de
stelling Ik vond de kaart rommelig, met p=0,019 en Chi2 = 7,9, waarna een Mann-Whitney U
toets aantoont dat dit verschil significant is tussen de topografische en de schematische
metrokaart. Hierbij wordt de topografische kaart als rommeliger ervaren, met p=0.015 (tabel
5).
Daarnaast blijkt echter dat respondenten de topografische metrokaart als visueel
aantrekkelijker bestempelen dan de non-topografische metrokaart, met p=0,043 (tabel 6).
Het is opvallend dat de respondenten een kaart die als rommelig wordt ervaren toch als
aantrekkelijker bestempelen dan haar tegenhanger.

Ik vond het

Ik zou blij zijn de

Ik zou een

Ik vond de kaart

Ik kon

eenvoudig om

kaart te gebruiken

alternatieve kaart

verwarrend

eenvoudig

de reizen te

zoeken

mijn overstap

plannen

kiezen

Chi-

,262

,361

,040

1,716

,130

,877

,835

,980

,424

,937

Kwadraat

Sig.

Chi-

Ik vond de

Ik kon de namen

Ik kon de

Ik vond de kaart

De kaart is

kaart rommelig

moeilijk linken aan

verschillende

visueel

topografisch

de bijbehorende

metrolijnen

aantrekkelijk

accuraat

stations

eenvoudig volgen

7,900

3,428

,877

5,235

1,924

,019

,180

,645

,073

,382

Kwadraat

Sig.

tabel 4: Kruskal-Wallistoets voor onderlinge verschillen in oordelen over de kaart
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Rangscore

Topografisch

Non-topografisch

Schematisch

Mann-Whitney U

Sig.

Topografisch –

Non-topografisch -

Topografisch -

Non-topografisch

Schematisch

Schematisch

12,30

x

13,65

8,70

12,00

x

x

9,00

7,35

32,00

35,00

18,50

,190

,280

0,015

tabel 5: drie Mann-Whitney U toets op Ik vond de kaart rommelig

Ik vond de kaart visueel aantrekkelijk
Rangscore

Topografisch

13,20

Non-topografisch

7,80

Mann-Whitney U

23,000

Sig.

,043

tabel 6: Mann-Whitney U toets op Ik vond de kaart visueel aantrekkelijk tussen topografische en nontopografische metrokaart

4.2.6 OVERIGE VERBANDEN
Naast de hoeveelheid topografische informatie, bevatte het conceptueel model van dit
onderzoek nog enkele andere variabelen die mogelijk samenhangen met de bruikbaarheid
van een metrokaart, namelijk bekendheid met netwerk, reisfrequentie, opleidingsniveau en
leeftijd.
Voor bekendheid met netwerk geldt dat de bekenden en onbekenden over het
algemeen niet significant anders presenteren als het gaat om planduur of reisduur (tabel 10
en 11, bijlage). Een interessante ontdekking is echter dat bekenden van het netwerk
significant langer deden over de identificatie van de stations wanneer zij gebruik maakten
van de non-topografische metrokaart. Dit geldt voor de eerste en de vierde reis met
respectievelijk p=0,048 en p=0.033 (tabel 12, bijlage). Dit zou goed kunnen worden verklaard
doordat bekenden van het netwerk zijn gewend aan een andere weergave van het
metronetwerk. Nu zij een zwaar geabstraheerde versie voor zich hebben liggen, zou het
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goed mogelijk zijn dat het voor hen meer moeite kost om de kaart te linken aan hun beeld
van de stad en het metronetwerk, wat zich uit in de langere tijd die zij nodig hebben voor het
vinden van de stations op de voor hen misschien enigszins verwarrende metrokaart. Ook
Sint-Petersburgers zouden moeite kunnen hebben met zo’n radicale omschakeling naar een
dergelijke abstracte weergave. Voor de topografische metrokaart is dit geen significant
verband. Voor de schematische metrokaart kan het verband niet getoetst worden omdat zich
in deze groep geen respondenten bevinden die bekend zijn met het netwerk.
Het oordeel over de metrokaart in de enquête verschilde niet significant tussen
onbekenden en bekenden van het metrostelsel (tabel 13, bijlage).
Voor de variabele reisfrequentie is met een Spearman correlatietoets onderzocht of
er een verband bestaat tussen reisfrequentie en de aspecten van bruikbaarheid. Het is een
non-parametrische variant van de Pearsontoets en is daardoor dus geschikt voor toetsing
van de niet normaal verdeelde variabele reisfrequentie. De variabele reisfrequentie kent
echter geen correlatie met de bruikbaarheid van de metrokaart op welke manier dan ook.
Zowel met reisduur, planduur, identificatie en het persoonlijke oordeel in de enquête werd
geen significante correlatie gevonden (tabel 14 en 15, bijlage).
Hetzelfde geldt voor de variabele opleidingsniveau, waarbij een Kruskal-Wallistest –
opleidingsniveau is niet ordinaal zoals reisfrequentie – geen significante verschillen
aantoonde tussen de verschillende niveaus (tabel 16 en 17, bijlage).
Leeftijd is net als reisfrequentie een niet normaal verdeelde ordinale variabele,
waardoor ook hier een Spearman correlatietoets toepasselijk is. Er wordt duidelijk dat er voor
de zesde reis een correlatie bestaat tussen leeftijd en planduur, waarbij naarmate men ouder
wordt, het langer duurt een reis te plannen, met p=0,004. Voor de overige vijf reizen bestaat
geen significante correlatie. Voor de identificatie van stations zijn significante correlaties
gevonden met leeftijd voor de vierde en de vijfde reis, met respectievelijk p=0,036 en
p=0,028 (tabel 9). Ouderen hadden in deze gevallen meer tijd nodig voor het vinden van het
begin- en eindstation. Er is geen correlatie gevonden tussen leeftijd en reisduur. Daarnaast
wordt er niet significant anders geoordeeld over de kaarten naarmate de leeftijd van de
respondent toeneemt (tabel 18, bijlage).
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Duurreis1

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

Correlatie
Coëfficiënt

,088

.

,003

,054

,175

,015

,644

.

,987

,776

,355

,939

Sig.

Planduur1

Planduur2

Planduur3

Planduur4

Planduur5

Planduur6

Correlatie
Coëfficiënt

,292

,189

,331

,359

,347

,511

Sig.

,124

,325

,074

,052

,060

,004

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

Coëfficiënt

,042

,239

,183

,385

,401

,342

Sig.

,829

,212

,334

,036

,028

,065

Correlatie

tabel 9: correlaties tussen leeftijd en reisduur, planduur en identificatie van stations

Wanneer wordt gekeken naar iedere individuele kaart, wordt duidelijk dat de correlatie
tussen leeftijd en de genoemde aspecten van bruikbaarheid niet geldt voor de nontopografische kaart. Gebruikers van deze kaart presteerden gelijk, onafhankelijk van de
leeftijd. Voor de topografische metrokaart geldt dat ouderen significant langere reizen
plannen in het geval van de zesde reis. En voor de identificatieduur geldt dat ouderen meer
moeite hebben met het vinden van het begin- en eindstation dan jongeren voor de vierde en
de vijfde reis (tabel 19, bijlage).
Waarom de genoemde verbanden tussen leeftijd en bepaalde aspecten van
bruikbaarheid voor bepaalde reizen wel gelden en voor bepaalde reizen niet, is niet bekend.
De vierde, vijfde en zesde reis zijn niet beduidend complexer dan de overige reizen.

4.3 OORDELEN VAN DE GEBRUIKER
Naast het geven van hun mening over een aantal stellingen met betrekking tot de gebruikte
kaart op een schaal van geheel mee oneens tot geheel mee eens, gaf de enquête ook de
ruimte om positieve en negatieve opmerkingen over de kaart op te schrijven. Deze oordelen
over de gebruikte kaart komen in deze paragraaf aan de orde.
Na het afronden van de enquête is de respondent gevraagd of hij – nu hij klaar was
met het plannen van de reizen – achteraf gezien liever een andere metrokaart gebruikt had,
waarna de overige twee metrokaarten aan de respondent getoond werden. Deze vraag
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leidde vaak tot interessante opmerkingen van de respondenten over de verschillende
kaarten en tot interessante discussies. Resultaten van deze gesprekken worden ook in deze
paragraaf behandeld. Regelmatig zal worden terugverwezen naar de reeds gepresenteerde
resultaten, om gelijkenissen of contrasten aan te tonen.

4.3.1 OPERMERKINGEN UIT DE ENQUÊTES
Allereerst kan worden opgemerkt dat voorkeuren voor een bepaalde kaart sterk uiteenlopen.
Wat voor de een als prettig wordt ervaren, vindt de ander ronduit storend. Het maken van
een kaart waar iedereen tevreden mee is lijkt dan ook een onmogelijke taak.
Overzichtelijk, duidelijk en helder zijn termen die respondenten regelmatig linkten aan
alle drie de kaarten. Hierbij leek geen enkele kaart in het voordeel te zijn. De term makkelijk
is alleen toegekend aan de non-topografische kaart; niet aan de overige twee. Dit geldt ook
voor snel. Toch is gebleken dat respondenten het plannen van reizen met de nontopografische metrokaart niet significant makkelijker bevonden, noch sneller deden dan de
overige respondenten.
Een positief commentaar dat ook aan alle kaarten is gegeven is het gemak van de
verschillende kleuren van de lijnen. De kleuren op alle kaarten waren gelijk en afkomstig van
de originele metrokaart van Sint-Petersburg. De kleurcodering die Beck toepaste bij het
maken van zijn Londense metrokaart wordt dus nog steeds als een goede vondst
bestempeld.
Een opvallende opmerking die ook voor iedere kaart is geplaatst, is dat de kaart geen
afleidende of overbodige informatie bevat. Dit is in strijd met de opmerkingen van Roberts
(2012, p. 123) en Freska (1999, p. 8) die stellen dat het toevoegen van topografische
informatie veelal afleidend werkt, wat negatieve consequenties heeft voor de uit te voeren
taak. Desalniettemin is het genoemde commentaar geplaatst bij zowel de non-topografische
kaart – die enkel de essentiële informatie bevat die nodig is voor het plannen van een reis
van station tot station – als bij de topografische kaart, die vele malen meer informatie bevat.
De veelheid aan informatie op de topografische metrokaart heeft er echter
hoogstwaarschijnlijk wel voor gezorgd dat deze als significant rommeliger is bestempeld door
de respondenten.
Voor iedere kaart is ook gesteld dat het makkelijk is om af te lezen hoe men het beste
kan reizen. Zo werd over de schematische kaart gezegd dat ‘de handigste route in een
oogopslag te zien [is]’. Soortgelijk commentaar werd meer gegeven op de schematische en
topografische metrokaart dan op de non-topografische metrokaart. Over de nontopografische metrokaart is gezegd dat ‘de lijnen goed te volgen [zijn] doordat ze helemaal
recht zijn’ en dat het ‘heel helder [is] waar men kan overstappen’, maar nooit iets over het
gemak van het kiezen van een route. Een meerdere malen geleverd negatief commentaar op
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de non-topografische kaart was dan ook dat de referentie met de stad helemaal mist en dat
men hierdoor geen benul heeft van afstand, en daarmee van reisduur. Het kiezen van een
geschikte route wordt hierdoor lastiger. Respondenten stelden terecht dat deze metrokaart
soms sterk afwijkt van de stadskaart van Sint-Petersburg. Dit bemoeilijkt het oordelen over
de duur van routes, wat als vervelend kan worden ervaren. Echter is wel gebleken dat de
gemiddelde reisduur van de met deze metrokaart geplande reizen niet significant afwijkt van
de andere geplande reizen, hetgeen mogelijk samenhangt met de eenvoud van het
metrostelsel in Sint-Petersburg.
Dit commentaar over de missende gelijkenis met de stad werd echter niet alleen
gegeven aan de non-topografische metrokaart, maar ook aan de schematische metrokaart.
Ook hier misten mensen een referentie met de stad, en werd het lastig bevonden om
afstanden in te schatten. Een aantal respondenten vonden de rivier – afgebeeld als
hulpmiddel voor het inschatten van afstanden en locatie – juist verwarrend. Ook hierover
lopen de meningen ver uiteen. Waar een deel van de respondenten de rivier juist een sterk
onderdeel van de kaart vindt, vindt een gelijk deel van de respondenten deze enkel
verwarrend.
Respondenten vinden het missen van gelijkenis met de stadskaart dus een negatief
punt van zowel de non-topografische als de schematische kaart. De topografische
metrokaart heeft deze gelijkenis duidelijk wel. Hiertegenover staat echter dat een deel van de
respondenten het centrum – waar de dichtheid van metrostations het hoogst is – als
rommelig of zelfs hectisch ervaart, iets dat bij de overige twee kaarten niet is benoemd.
‘Lijnen lopen soms over en door elkaar heen, dat is soms even puzzelen’ stelde een
respondent die de kaart gebruikt had. Dit over en door elkaar heen lopen van de lijnen leidde
tot het maken van fouten in de planning.
Als gevolg van de hoge dichtheid van stations in het centrum, was het gebruik van
een redelijk klein lettertype op de topografische metrokaart noodzakelijk. Hierdoor diende dit
lettertype ook te worden toegepast op de andere kaarten, om te voorkomen dat lettergrootte
een variabele zou zijn die de resultaten zou beïnvloedden. Hierdoor kent iedere kaart een
even groot lettertype, hoewel een groter lettertype voor de schematische en de nontopografische metrokaart mogelijk was geweest. Negatief commentaar is dan ook gegeven
op de lettergrootte bij zowel de schematische als de non-topografische metrokaart. Een
groter lettertype voor deze kaarten was gezien de beperking van de topografische
metrokaart helaas niet mogelijk in het onderzoek. In de praktijk zou dit uiteraard wel mogelijk
zijn.
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4.3.2 OPERMERKINGEN UIT DISCUSSIE
Zoals gesteld konden respondenten aan het eind van het experiment hun voorkeuren
uitdrukken voor één van de drie kaarten. Deze voorkeur lag voor de meerderheid bij de
topografische kaart. Wanneer deze voorkeur werd bevraagd was de hoofdreden hiervoor dat
de respondenten het als prettig ervaren om te weten waar zij zich bevinden in de stad.
Hierbij werd soms gewezen op het feit dat men vaak niet een route plant van station tot
station, maar eerder van punt tot punt, waarbij dat punt niet per definitie een station is. Voor
dergelijke routes zou de topografische informatie handig zijn. Een respondent associeerde
de topografische metrokaart zelfs met een gevoel van veiligheid. Dit is in lijn met het werk
van Lynch (1960), waarin hij duidelijk maakt dat mensen zich onprettig voelen wanneer ze
geen harmonieuze relatie kunnen vinden tussen zichzelf en hun omgeving.
Anderen verplaatsten zich in de rol van toerist, en vonden het bijvoorbeeld prettig
om te kunnen zien waar je uit moet stappen als je ‘ergens aan het water’ of ‘buitenaf’ wilt
zijn. Er werd meerdere malen erkend dat de kaart vooral handig zou zijn voor ‘nieuwelingen
van de stad’. Een bekende van de stad zou uit de voeten kunnen met één van de overige
kaarten.
Het kunnen inschatten van afstand, locatie en richting wordt door velen als een groot
pluspunt ervaren van de topografische metrokaart. De topografische metrokaart lokte door
deze mogelijkheid een enkele keer reacties op als ‘ik zou vanaf hier gaan lopen’. Voor de
route Parnas – Lesnaya geldt dat je met de metro redelijk omreist; deze route riep dan ook
een aantal keer een dergelijke reactie op. Een aantal respondenten zou uit zijn gestapt bij
Chyornaya Rechka en vanaf daar zijn gaan lopen. Ook de schematische metrokaart lokte
een dergelijke reactie uit. In het theoretisch kader is reeds geschetst wat de gevolgen
kunnen zijn van het interpreteren van afstand en richting uit schematische kaarten.
De non-topografische kaart lokte dergelijke reacties niet uit, wat nauw aansluit bij de
intentie van de non-topografische metrokaart, namelijk het blokkeren van de verwachting dat
de gebruiker te maken heeft met een kaart. De abstracte weergave diende er voor te zorgen
dat de metrokaart niet behandeld wordt als een stadskaart, om de fout te voorkomen die wél
is gemaakt bij gebruikers van de schematische kaart – namelijk het plaatsen van een
opmerking als ‘ik zou vanaf hier gaan lopen’. In die zin is de non-topografische metrokaart
geslaagd in het voorkomen van de interpretatie van afstand, waardoor gebruikers niet voor
vervelende verassingen komen te staan wanneer zij besluiten te lopen aan de hand van
conclusies die zijn getrokken uit een geschematiseerde kaart. De keerzijde hiervan is echter
ook duidelijk gebleken: gebruikers ervaren het als vervelend dat reisduur niet is in te
schatten door de vertekende afstanden.
Een terugkerende kritiek op de topografische metrokaart is dat de kaart als rommelig
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wordt ervaren. Sommigen erkennen dit en stellen daar tegenover dat het niet opweegt tegen
de functionaliteit van de kaart. Het kunnen bepalen van de eigen positie in de stad weegt
naar hun idee op tegen het rommelige karakter van de kaart. Voor een gelijk deel van de
respondenten geldt dit niet. Zij vinden de kaart rommelig en hierdoor verwarrend. Zo werd er
onder andere het volgende gesteld: ‘[Deze kaart bevat] te veel informatie. Als ik wil weten
waar ik ben gebruik ik wel een topografische kaart’. Dit sluit aan bij de kritiek van Roberts
(2012) op topografische metrokaarten. Hij stelt dat een metrokaart zou veranderen in een
stadskaart op het moment dat zij alle benodigde informatie bevat. Bovengenoemde
respondent maakt duidelijk onderscheid tussen de functie van de metrokaart als hulp bij het
plannen van metroreizen, en de stadskaart ter oriëntatie. De meerderheid van de
respondenten ziet liever een combinatie van beiden.
Het metrostelsel van Sint-Petersburg leent zich wel voor een topografische weergave.
De weergave wordt door sommigen als rommelig ervaren, maar zeker niet als te complex
voor gebruik. Zo zou een topografische weergave van het Parijse metronetwerk vrijwel
onbruikbaar worden door haar grootte en complexiteit. Het metrostelsel van Sint- Petersburg
heeft een duidelijke structuur en de kaart ervan is zelfs in haar topografische vorm goed
bruikbaar.
De gebruikte topografische metrokaart was echter niet volledig als het gaat om de
gebruikte base map. Zo bevatte de kaart geen straatnamen en zijn niet alle wegen afgebeeld
– steegjes en smalle straatjes zijn buiten beeld gebleven. Theoretisch gezien zou er vroeg of
laat een punt komen waarop een bestemming niet op de kaart is afgebeeld. Voor algemene
oriëntatie is de topografische metrokaart geschikt – zit ik vlak aan het water? hoe ver is het
naar dat grote plein? – echter, voor meer gedetailleerde routes blijft een stadskaart
noodzakelijk. In dat opzicht heeft de eerder genoemde respondent gelijk wanneer deze een
stadskaart zou gebruiken ter oriëntatie. Toch wordt de mogelijkheid tot globale oriëntatie
door velen als een groot pluspunt ervaren.
Voor de non-topografische kaart geld dat veel respondenten deze kaart helder en
overzichtelijk vinden, denk aan uitspraken als ‘eenvoudig metrokaartje’, en ‘helder, mooi
gedaan’. Deze opmerkingen werden opvallend genoeg vooral geplaatst door respondenten
die deze kaart daadwerkelijk dienden te gebruiken tijdens het experiment. Zowel de
enquêtes als onderlinge gesprekken met gebruikers wijzen uit dat de non-topografische
metrokaart als goed bruikbaar wordt beschouwd. Toch wijst de meerderheid van de
gebruikers van de overige twee kaarten de non-topografische metrokaart gelijk af. ‘Deze zou
ik nóóit kiezen’ of ‘deze sowieso niet’, zijn vaak gebruikte uitspraken wanneer respondenten
voor de keuze werden gesteld om mogelijkerwijs te wisselen. Gebruikers van de nontopografische metrokaart zijn in het algemeen zeer positief over de kaart – de enquête
toonde vrijwel geen significante verschillen met andere kaarten – terwijl niet-gebruikers de
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kaart vrijwel direct in de ban doen. De niet-gebruikers vinden de lijnen ‘te vertekend’ of
missen een relatie met de omgeving. Het abstractiegehalte van de kaart ligt voor hen te
hoog, voor gebruikers van de kaart veelal niet.
Een respondent stelde dat de non-topografische metrokaart goed zou dienen voor
mensen die bekend zijn met het netwerk. Zij willen enkel kernachtig de informatie die nodig
is om van A naar B te komen, en zouden minder behoefte hebben aan de topografische
informatie op de topografische metrokaart. Dit is een interessante these, en behoeft zeker
meer toetsing. In deze studie is aangetoond dat bekenden van het netwerk moeite hebben
met de omschakeling naar een dergelijke abstracte weergave, wat zich uitte in de hogere
benodigde tijd voor het identificeren van stations. Het zou interessant zijn om te toetsen of na
verloop van tijd – na gewenning aan een geheel andere weergave – de non-topografische
metrokaart betere resultaten boekt dan de topografische kaart bij bekenden van het
metronetwerk.
Ook voor de schematische metrokaart geldt dat de oordelen erover gemengd zijn.
Zoals gesteld wordt door sommigen de afgebeelde rivier als behulpzaam ervaren, door
anderen slechts als storend. Deze verdeeldheid keerde terug met betrekking tot de
topografische nauwkeurigheid van de kaart. Waar een deel van de respondenten vond dat
de kaart goed overeenkwam met de aan de muur bevestigde stadskaart, vond een ander
deel dat de lijnen te vertekend waren. De behoefte aan nauwkeurigheid verschilt duidelijk per
persoon. Door de respondenten die behoefte hadden aan een meer nauwkeurige weergave
werd – vergelijkbaar met commentaar op de non-topografische metrokaart – gesteld dat de
schematische metrokaart niet geschikt is voor nieuwelingen, maar eerder voor regelmatige
gebruikers.
Een respondent merkte op dat hij de schematische metrokaart een ‘(…) pakkend
beeld [vond] dat in je hoofd blijft hangen’. Dit sluit aan bij de besproken literatuur over de
metrokaart als cognitieve kaart, waarbij Freska (1999) stelt dat een schematische metrokaart
in feite een deel van de taak van het creëren van een cognitieve kaart uit handen neemt,
door bij voorbaat structuren te benadrukken die een mens gemakkelijk kan onthouden. Een
rechte lijn zou in deze context makkelijker zijn om te onthouden dan een gebogen lijn.
Theoretisch gezien zou de non-topografische kaart dan eveneens een pakkend, makkelijke
te onthouden beeld neerzetten. Hierover werd voor deze kaart echter geen soortgelijke
opmerking geplaatst.
Er is duidelijk geworden dat de voorkeuren en oordelen over de kaart uiteenlopend
zijn. Deze paragraaf sluit dan ook af met een tekenende tegenstelling tussen twee
respondenten.
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Gebruiker schematische metrokaart: ‘Deze vind ik te abstract [wijzend naar nontopografische metrokaart], deze vind ik te nauwkeurig, met zoveel informatie [wijzend naar
topografische metrokaart], deze is precies goed [wijzend naar schematische metrokaart.’
Gebruiker topografische metrokaart: ‘Deze is lekker abstract [wijzend naar non-topografische
metrokaart], deze is lekker precies, zodat je precies weet waar je bent [wijzend naar
topografische metrokaart], maar wat heb je hier dan aan? Dan zit je er net tussenin [wijzend
naar schematische metrokaart.’
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5. CONCLUSIE
Het doel van dit onderzoek betrof het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de
hoeveelheid topografische informatie op een metrokaart en haar bruikbaarheid. Na de
uitgevoerde analyses kan een antwoord worden gegeven op de bij de doelstelling
aansluitende hoofdvraag:
In hoeverre bestaat er een verband tussen de hoeveelheid topografische informatie op een
metrokaart en de bruikbaarheid van deze kaart?
Er is gebleken dat de topografische metrokaart over het algemeen beter presteert dan de
overige twee kaarten. Voor de objectieve bruikbaarheid geldt dat de topografische
metrokaart betere resultaten oplevert met betrekking tot de duur van identificatie van stations
en de duur van de geplande reizen. Voor het aantal gemaakte fouten en de planduur geldt
dat er geen onderlinge significante verschillen bestaan tussen de kaarten.
Voor subjectieve bruikbaarheid geldt dat respondenten de topografische metrokaart
als aantrekkelijker bestempelen dan de overige kaarten. Vreemd genoeg bevinden zij
dezelfde kaart ook rommeliger. Het is duidelijk geworden dat de meerderheid van de
respondenten voorkeur heeft voor het gebruik van de topografische metrokaart. Als grootste
voordeel van de kaart wordt benoemd dat men het prettig vindt om de eigen locatie te
kunnen bepalen in een stad, ook al betreft dit globale oriëntatie (‘aan het water’; ‘vlakbij dat
grote plein’). Ondanks dat de kaart als significant rommeliger wordt bestempeld, wordt
aangegeven dat deze eigenaardigheid niet opweegt tegen de mogelijkheid van de kaart om
zich te kunnen oriënteren.
Van een verband tussen de hoeveelheid topografische informatie op een metrokaart
en haar bruikbaarheid is echter geen sprake. Een verband zou namelijk vereisen dat de nontopografische metrokaart significant slechter zou moeten presteren dan de schematische
metrokaart – zo zou er gelijke rangorde ontstaan tussen de hoeveelheid topografische
informatie op een metrokaart en haar bruikbaarheid. Dit verband is echter niet
geconstateerd. Sterker nog, de non-topografische metrokaart presteert in vrijwel alle
gevallen gelijk aan of beter dan de schematische metrokaart. Zo maken gebruikers van de
non-topografische metrokaart geen enkele fout, in tegenstelling tot gebruikers van de
schematische metrokaart, waar 8,33% van de reizen fout gepland wordt. Ook is het effect
van leeftijd op bruikbaarheid aanwezig bij de schematische metrokaart en niet bij de nontopografische metrokaart. Daarnaast lokt de schematische kaart reacties op die laten blijken
dat zij gelezen wordt als een stadskaart, wat verwarring veroorzaakt voor de gebruiker
wanneer blijkt dat afstanden en richtingen vertekend zijn. De non-topografische metrokaart
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lokt deze reacties niet uit, wat in lijn is met de intentie van de kaart. De kritiek dat afstand niet
te interpreteren valt wordt gegeven voor beide kaarten, waardoor de abstractere nontopografische metrokaart niet duidelijk in het nadeel is, ondanks haar hogere niveau van
abstractie.
Opvallend is dat de schematische metrokaart – de kaart die het slechtst blijkt te
presteren – de kaart is die vandaag de dag in gebruik is. Het blijkt lonend te zijn om tradities
te bevragen. Eerder is gesteld dat men vast lijkt te zitten in een discours van door Beck
geïnspireerde metrokaarten. Mensen hebben eenmaal bepaalde verwachtingen van hoe een
metrokaart eruit dient te zien, en zijn geneigd alternatieven te verwerpen. Ook dat toont dit
onderzoek aan. Ondanks dat gebruikers van de non-topografische metrokaart – een zeer
onconventioneel ontwerp – positief oordeelden over en goed presteerden met de gebruikte
metrokaart, blijken niet-gebruikers de kaart direct af te wijzen.
Dit onderzoek maakt duidelijk dat zowel topografische als non-topografische
weergaven van een metronetwerk goede alternatieven zijn voor de tegenwoordig dominante
schematische weergave. Een omschakeling van de schematische naar de topografische of
non-topografische weergave zal absoluut niet vlekkeloos verlopen: het is nu eenmaal niet
makkelijk om een traditie te doorbreken. Bovendien toont het onderzoek ook aan dat
bekenden van het netwerk meer moeite hebben met het plannen van reizen wanneer zij
gebruik maken van de non-topografische metrokaart. Maar een dergelijke verandering
behoeft dan ook tijd en geduld. Eerder is aangetoond hoe gevoelig stadsinwoners
reageerden op veranderingen in het ontwerp van de metrokaart. Dit onderzoek bevat echter
goede argumenten om dergelijke conservatieven te overtuigen van de voordelen van
verandering.

5.1 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen te geven
voor eventueel vervolgonderzoek.
Allereerst zou het interessant zijn een soortgelijk onderzoek uit te voeren onder de
bevolking van Sint-Petersburg. Zo kan worden getoetst hoe bekenden van het netwerk – die
al jaren gebruik maken van dezelfde metrokaart – reageren op een dergelijke radicale
verandering in stijl. Dit onderzoek heeft al aangetoond dat bekenden van het netwerk soms
meer moeite hebben een alternatieve weergave te gebruiken dan onbekenden. De bekenden
in dit onderzoek zijn echter niet woonachtig in de stad en maken minder regelmatig gebruik
van de lokale metrokaart dan de daadwerkelijke lokale inwoners.
Hierbij is het eveneens aan te raden een tijdscomponent aan het experiment toe te
voegen. Neemt de bruikbaarheid van de metrokaart toe naarmate een respondent deze
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vaker heeft gebruikt? Door de respondent tijd te gunnen te wennen aan het nieuwe ontwerp
worden negatieve reacties die de kaart misschien in eerste instantie zal oproepen omgezet
in positieve gebruikerservaringen. Dit onderzoek laat zien dat niet-gebruikers van de nontopografische metrokaart hem veelal direct afwijzen, terwijl gebruikers ervan veelal positief
zijn. Of lokale inwoners na gebruik eveneens enthousiast zijn en goede resultaten boeken
met een dergelijk alternatief ontwerp is een interessante these.
Experimenteren met topografische en non-topografische weergaven is met name een
aanbeveling voor soortgelijke middelgrote metrostelsels of voor kleinere metrostelsels.
Netwerken van een soortgelijk of kleiner formaat lenen zich goed voor het experimenteren
met nieuwe weergaven. Zoals gesteld is de ruimte voor alternatieve weergaven voor een
complex en groot metronetwerk als dat van Londen vele malen ingewikkelder. De
aanbevelingen en resultaten gelden desalniettemin voor ruim 150 steden met een
metrostelsel van gelijke of kleinere omvang (World Metro Database, 2016).

5.2 REFLECTIE
Ieder onderzoek heeft zijn beperkingen en zo ook dit onderzoek.
Een belangrijk punt van reflectie met betrekking tot de respondenten is de scheve
verdeling van eigenschappen. Het onderzoek kent zo een relatief groot deel jonge
deelnemers. Aangezien leeftijd een te onderzoeken variabele is, had de verdeling van
leeftijden gelijkmatiger moeten zijn. Gezien de omstandigheden – als student heb je toch het
merendeel van het contact met leeftijdsgenoten, familie daargelaten – was het lastig om die
verdeling evenrediger te krijgen. De tijdsdruk dwingt daarin soms tot het kiezen van de
kortste route, ondanks dat duidelijk is dat dit beperkingen gaat hebben voor het onderzoek.
Hetzelfde kan worden gezegd over de variabele opleidingsniveau. Voor de overige
variabelen geldt dat respondenten hier vooraf moeilijk op te selecteren zijn. Reisfrequentie
en bekendheid met het Sint-Petersburgse metronetwerk zijn nu eenmaal geen
eigenschappen die men van een persoon kan aflezen. Door deze beperking is ook de
verdeling van deze variabelen enigszins scheef.
Mijn aanwezigheid bij het onderzoek heeft mogelijk ook nadelige gevolgen gehad
voor de uitkomst van het onderzoek. Zo werd duidelijk dat respondenten toch enige tijdsdruk
ervaren, wanneer hen duidelijk werd dat de tijd die zij nodig hadden voor het plannen van de
reis gemeten zou worden. Ondanks dat hen werd verteld dat het niet het doel was om zo
snel mogelijk hun route te plannen, leken sommige respondenten het experiment te ervaren
als een spel, waarbij zo snel mogelijk een route gepland diende te worden, wat mogelijk fout
of omslachtig geplande routes tot gevolg heeft gehad. Het spelelement leidde echter tot veel
enthousiasme van de deelnemers over het onderzoek, wat motiverend voor me heeft
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gewerkt.
Wat betreft de experimenten bleek het invoegen van twee reizen voor oefening een
goede keus te zijn geweest. Zo heeft onduidelijkheid voor respondenten bij het uitvoeren van
de opdracht mijn dataset niet beïnvloed, omdat onduidelijkheden allemaal waren
weggenomen na de eerste twee oefentaken.
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De metrokaart van Sint-Petersburg
U heeft zojuist een aantal metroreizen gepland met behulp van de metrokaart van SintPetersburg. Deze enquête zal gaan over het ervaren gebruiksgemak van deze kaart. Het
betreft hier elf gesloten vragen, waarbij u op een schaal van helemaal mee oneens tot
helemaal mee eens kunt aangeven in hoeverre u het eens bent met de gegeven stelling.
Daarnaast zijn er twee open vragen over uw ervaring met de gebruikte kaart.

Leeftijd
………………

Was u voor deelname aan dit experiment al bekend met het metrostelsel van SintPetersburg?
O ja

O nee

Geef een zo nauwkeurig mogelijke schatting van hoe vaak u per jaar gebruik maakt
van de metro.
……………….

Ik vond het eenvoudig om de metroreizen te plannen
O helemaal mee oneens

O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Ik zou blij zijn als ik deze kaart mocht gebruiken voor het plannen van mijn
metroreizen in Sint-Petersburg
O helemaal mee oneens

O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Ik zou een andere metrokaart zoeken voor het plannen van een metroreis, ook al zou ik
deze tot mijn beschikking hebben
O helemaal mee oneens
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O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Ik vond de kaart verwarrend
O helemaal mee oneens

O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Ik vond het eenvoudig om te kiezen bij welk station ik het beste kon overstappen
O helemaal mee oneens

O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Ik vond de kaart rommelig
O helemaal mee oneens

O mee oneens

Ik kon de stationsnamen moeilijk aan de bijbehorende stations linken
O helemaal mee oneens

O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Ik kon de verschillende metrolijnen eenvoudig volgen
O helemaal mee oneens

O mee oneens

Ik vond de kaart visueel aantrekkelijk
O helemaal mee oneens

O mee oneens

De kaart was topografisch accuraat
O helemaal mee oneens

O mee oneens

Ik zou de gebruikte kaart geen metrokaart noemen, maar eerder een metroschema of
een metroplanner *
O helemaal mee oneens
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O mee oneens

O neutraal

O mee eens

O helemaal mee eens

Wat zijn uw positieve opmerkingen over de gebruikte kaart?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Wat zijn uw negatieve opmerkingen over de gebruikte kaart?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Bedankt voor uw deelname!

* alleen voor gebruikers van de non-topografische metrokaart
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Bijlage: topografische metrokaart
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Bijlage: non-topografische metrokaart
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Bijlage: schematische metrokaart
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Kolmogorov-Smirnov

voor transformatie

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Identificatie1

,301

28

,000

,643

28

,000

Identificatie2

,161

28

,060

,883

28

,005

Identificatie3

,293

28

,000

,623

28

,000

Identificatie4

,182

28

,018

,669

28

,000

Identificatie5

,222

28

,001

,842

28

,001

Identificatie6

,287

28

,000

,551

28

,000

Statistic

na transformatie

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

Indentificatie1 log

,171

28

,034

,901

28

,012

Indentificatie2 log

,169

28

,038

,929

28

,058

Indentificatie3 log

,237

28

,000

,887

28

,006

Indentificatie4 log

,089

28

,200

,966

28

,478

Indentificatie5 log

,135

28

,200

,959

28

,338

Indentificatie6 log

,194

28

,009

,909

28

,019

tabel 1: normaliteitstoetsen voor identificatie van stations voor en na logaritmische transformatie

Chi-

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

4,050

13,421

5,634

4,411

1,895

5,749

,132

,001

,060

,110

,388

,056

Kwadraat

Sig.

tabel 2: Kruskal-Wallistoets voor onderlinge verschillen in identificatieduur
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Identificatie

Identificatie

Identificatie

Identificatie

Identificatie

Identificatie

1

2

3

4

5

6

Topografisch – Non-topografisch

Rang-

Topografisch

8,85

6,25

7,65

10,25

8,65

7,45

11,28

14,75

13,35

10,75

12,35

13,55

33,50

7,50

21,50

47,50

31,50

19,50

,356

,000

,029

,853

,165

,01

score
Nontopografisch

Mann-Whitney U

Sig.

Topografisch – Schematisch

Rang-

Topografisch

7,65

6,55

8,00

8,10

9,50

8,40

Schematisch

13,35

13,83

13,00

12,90

11,50

12,60

21,50

10,50

25,00

26,00

40,00

29,00

,029

,003

,063

,075

,481

,123

score

Mann-Whitney U

Sig.

Non-topografisch – Schematisch

Rang-

Non-

score

topografisch

Schematisch

Mann-Whitney U

Sig.

9,17

11,45

10,15

8,15

11,15

11,50

10,75

8,39

10,85

12,85

9,85

9,50

37,50

30,50

46,50

26,50

43,50

40,00

,549

,243

,796

,075

,631

,481

tabel 3: Mann-Whitney U testen voor identificatieduur per reis
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Kolmogorov-Smirnov

voor transformatie

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Planduur1

,108

28

,200

,966

28

,486

Planduur2

,137

28

,195

,906

28

,016

Planduur3

,197

28

,007

,806

28

,000

Planduur4

,164

28

,052

,810

28

,000

Planduur5

,226

28

,001

,811

28

,000

Planduur6

,177

28

,025

,778

28

,000

na transformatie

Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

Planduur1 log

,135

28

,200

,135

28

,282

Planduur2 log

,120

28

,200

,120

28

,859

Planduur3 log

,109

28

,200

,109

28

,779

Planduur4 log

,179

28

,022

,179

28

,120

Planduur5 log

,110

28

,200

,110

28

,191

Planduur6 log

,120

28

,200

,120

28

,300

tabel 4: normaliteitstoetsen voor planduur voor en na logaritmische transformatie
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(I) Door de

(J) Door de

Mean

Std.

respondent

respondent

Difference

Error

gebruikte kaart

gebruikte kaart

(I-J)

Sig.

Interval

Variabele
Planduur1 log

Topografisch

Non-

Non-topografisch

95% Confidence

Lower

Upper

Bound

Bound

,04173

,12664

1,000

-,2823

,3658

Schematisch

-,03161

,12326

1,000

-,3470

,2838

Topografisch

-,04173

,12664

1,000

-,3658

,2823

Schematisch

-,07334

,12664

1,000

-,3974

,2507

Topografisch

,03161

,12326

1,000

-,2838

,3470

Non-topografisch

,07334

,12664

1,000

-,2507

,3974

Non-topografisch

,23916

,11999

,171

-,0679

,5462

Schematisch

,11949

,12328

1,000

-,1960

,4350

Topografisch

-,23916

,11999

,171

-,5462

,0679

Schematisch

-,11967

,12328

1,000

-,4351

,1958

Topografisch

topografisch

Schematisch

Planduur2 log

Topografisch

Nontopografisch

Schematisch

Planduur3 log

Topografisch

Non-

-,11949

,12328

1,000

-,4350

,1960

Non-topografisch

,11967

,12328

1,000

-,1958

,4351

Non-topografisch

,16658

,11400

,467

-,1244

,4576

Schematisch

,07003

,11400

1,000

-,2210

,3610

Topografisch

-,16658

,11400

,467

-,4576

,1244

Schematisch

-,09655

,11400

1,000

-,3875

,1944

Topografisch

topografisch

Schematisch

Planduur4 log

Topografisch

Non-

-,07003

,11400

1,000

-,3610

,2210

Non-topografisch

,09655

,11400

1,000

-,1944

,3875

Non-topografisch

,15923

,14001

,796

-,1981

,5166

Schematisch

,15465

,14001

,837

-,2027

,5120

Topografisch

-,15923

,14001

,796

-,5166

,1981

Schematisch

-,00458

,14001

1,000

-,3619

,3528

Topografisch

-,15465

,14001

,837

-,5120

,2027

Non-topografisch

,00458

,14001

1,000

-,3528

,3619

Non-topografisch

topografisch

Schematisch

Planduur5 log

Topografisch

Non-

-,01603

,13212

1,000

-,3533

,3212

Schematisch

,07887

,13212

1,000

-,2584

,4161

Topografisch

,01603

,13212

1,000

-,3212

,3533

Schematisch

,09490

,13212

1,000

-,2423

,4321

Topografisch

-,07887

,13212

1,000

-,4161

,2584

Non-topografisch

-,09490

,13212

1,000

-,4321

,2423

Non-topografisch

-,09246

,14055

1,000

-,4512

,2663

Schematisch

-,07794

,14055

1,000

-,4367

,2808

Topografisch

,09246

,14055

1,000

-,2663

,4512

Schematisch

,01453

,14055

1,000

-,3442

,3733

Topografisch

,07794

,14055

1,000

-,2808

,4367

-,01453

,14055

1,000

-,3733

,3442

topografisch

Schematisch

Planduur6 log

Topografisch

Nontopografisch

Schematisch

Non-topografisch

tabel 5: ANOVA toets voor planduur
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Duurreis1

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

Topografisch – Non-topografisch

Rang-

Topografisch

7,00

9,50

8,81

11,00

9,00

7,90

14,00

9,50

10,05

10,00

12,00

13,10

15,00

40,00

34,50

45,00

35,00

24,00

,007

1,000

,633

,739

,280

,052

score

Nontopografisch

Mann-Whitney U

Sig.

Topografisch - Schematisch

Rang-

5,85

7,50

9,00

11,00

10,50

6,70

15,15

7,50

8,00

10,00

10,50

14,30

Mann-Whitney U

3,50

24,00

28,00

45,00

50,00

12,00

Sig.

,000

1,000

,721

,739

1,000

,003

Topografisch

score

Schematisch

Non-topografisch – Schematisch

Rangscore

Nontopografisch

Schematisch

Mann-Whitney U

Sig.

8,30

8,50

10,70

10,50

12,00

10,30

12,70

8,50

8,00

10,50

9,00

10,70

28,000

30,000

28,000

50,000

35,000

48,000

,105

1,000

,315

1,000

,280

,912

tabel 6: Mann-Whitney U testen voor reisduur per reis
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Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ik vond het
eenvoudig om de

4,00

5,00

4,50

,52705

2,00

5,00

4,20

,91894

1,00

2,00

1,60

,51640

1,00

3,00

1,80

,78881

2,00

5,00

3,90

1,19722

1,00

3,00

2,00

,47140

1,00

3,00

2,100

,73786

4,00

5,00

4,60

,51640

4,00

5,00

4,60

,51640

2,00

5,00

4,10

1,10050

reizen te plannen
Ik zou blij zijn de
kaart te gebruiken
Ik zou een
alternatieve kaart
zoeken
Ik vond de kaart
verwarrend
Ik kon eenvoudig
mijn overstap
kiezen
Ik vond de kaart
rommelig
Ik kon de namen
moeilijk linken aan
de bijbehorende
stations
Ik kon de
verschillende
metrolijnen
eenvoudig volgen
Ik vond de kaart
visueel
aantrekkelijk
De kaart is
topografisch
accuraat

tabel 7: beoordelingen gebruikers topografische metrokaart
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Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ik vond het
eenvoudig om de

4,00

5,00

4,60

,51640

4,00

5,00

4,20

,42164

1,00

3,00

1,60

,69921

1,00

3,00

1,90

,73786

3,00

5,00

4,10

,73786

1,00

2,00

1,60

,51640

1,00

3,00

1,50

,70711

3,00

5,00

4,60

,69921

3,00

5,00

4,00

,47140

2,00

4,00

3,60

,69921

1,00

4,00

2,80

1,03280

reizen te plannen
Ik zou blij zijn de
kaart te gebruiken
Ik zou een
alternatieve kaart
zoeken
Ik vond de kaart
verwarrend
Ik kon eenvoudig
mijn overstap
kiezen
Ik vond de kaart
rommelig
Ik kon de namen
moeilijk linken aan
de bijbehorende
stations
Ik kon de
verschillende
metrolijnen
eenvoudig volgen
Ik vond de kaart
visueel
aantrekkelijk
De kaart is
topografisch
accuraat
Ik zou de kaart
eerder een
metroschema
noemen

tabel 8: beoordelingen gebruikers non-topografische metrokaart
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Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ik vond het
eenvoudig om de

4,00

5,00

4,6000

,51640

4,00

5,00

4,3000

,48305

1,00

2,00

1,6000

,51640

1,00

3,00

1,5000

,70711

2,00

5,00

3,8000

1,22927

1,00

2,00

1,3000

,48305

1,00

5,00

1,8000

1,31656

4,00

5,00

4,8000

,42164

2,00

5,00

4,2000

,91894

3,00

5,00

3,8000

,78881

reizen te plannen
Ik zou blij zijn de
kaart te gebruiken
Ik zou een
alternatieve kaart
zoeken
Ik vond de kaart
verwarrend
Ik kon eenvoudig
mijn overstap
kiezen
Ik vond de kaart
rommelig
Ik kon de namen
moeilijk linken aan
de bijbehorende
stations
Ik kon de
verschillende
metrolijnen
eenvoudig volgen
Ik vond de kaart
visueel
aantrekkelijk
De kaart is
topografisch
accuraat

tabel 9: beoordelingen gebruikers schematische metrokaart
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Levene's Test
for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
95% Confidence
F

Sig.

t

df

Sig.

Mean

Std. Error

Interval of the

Difference

Difference

Difference

Lower

Upper

Planduur1 log

,012

,914

,023

27

,982

,00338

,14659

-,29739

,30415

Planduur2 log

,002

,966

-,271

27

,788

-,04120

,15203

-,35314

,27074

Planduur3 log

1,615

,214

-,248

28

,806

-,03464

,13955

-,32049

,25122

Planduur4 log

,935

,342

-,062

28

,951

-,01051

,17015

-,35905

,33803

Planduur5 log

3,418

,075

,023

28

,982

,00357

,15750

-,31906

,32621

Planduur6 log

,670

,420

-,160

28

,874

-,02679

,16721

-,36931

,31573

tabel 10: t-toets voor het verschil in planduur tussen bekenden en onbekenden van het metronetwerk

Duurreis1

Rang-

Bekend

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

19,50

12,50

14,63

15,00

14,00

11,50

14,88

12,50

13,30

15,58

15,73

16,12

36,00

40,00

39,50

50,00

46,00

36,00

,359

1,000

,758

,930

,746

,359

score
Onbekend

Mann-Whitney U

Sig.

tabel 11: Mann-Whitney U test voor het verschil in reisduur tussen bekenden en onbekenden van het
metronetwerk
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Rang-

Bekend

Identificatie

Identificatie

Identificatie

Identificatie

Identificatie

Identificatie

1

2

3

4

5

6

24,38

13,38

11,25

22,38

11,63

21,75

13,50

15,26

16,25

14,44

16,10

14,54

Mann-Whitney U

1,00

6,00

6,00

1,00

7,00

5,00

Sig.

,048

,383

,383

,033

,517

,267

score
Onbekend

tabel 12: Mann-Whitney U test voor het verschil in identificatie van stations tussen bekenden en onbekenden van
het metronetwerk
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Ik vond het

Ik zou blij zijn de

Ik zou een

Ik vond de

Ik kon

eenvoudig

kaart te

alternatieve

kaart

eenvoudig

om de reizen

gebruiken

kaart zoeken

verwarrend

mijn

te plannen

overstap
kiezen

Rang-

Bekend

14,50

11,50

17,88

20,63

12,25

15,65

16,12

15,33

14,71

16,00

48,00

36,00

42,50

31,50

39,00

,837

,359

,576

,220

,461

score

Onbekend

Mann-Whitney U

Sig.

Rang-

Bekend

Ik vond de

Ik kon de namen

Ik kon de

Ik vond de

De kaart is

kaart

moeilijk linken

verschillende

kaart visueel

topografisch

rommelig

aan de

metrolijnen

aantrekkelijk

accuraat

bijbehorende

eenvoudig

stations

volgen

19,63

15,83

8,00

8,75

9,13

14,87

15,52

16,65

16,54

16,48

35,50

51,50

22,00

25,00

26,50

,328

,976

,071

,108

,123

score
Onbekend

Mann-Whitney U

Sig.

tabel 13: Mann-Whitney U test voor het verschil in beoordeling tussen bekenden en onbekenden van het
metronetwerk
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Duurreis1

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

.
Correlatie

-,130

-,084

,088

,053

,295

,683

,644

,782

,114

Coëfficiënt
.
Sig.

,495
Planduur1

Correlatie

Planduur2

1,000

Planduur3

Planduur4

Planduur5

Planduur6

-,146

-,052

-,121

-,257

,235

,451

,788

,525

,171

,211

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

-,015

-,112

-,244

-,115

-,150

-,034

,940

,565

,194

,546

,428

,858

Coëfficiënt
.
Sig.

Correlatie
Coëfficiënt

Sig.

tabel 14: correlatietoets voor reisfrequentie en reisduur, planduur en identificatie van stations
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Ik vond het

Ik zou blij zijn

Ik zou een

Ik vond de kaart

Ik kon

eenvoudig om

de kaart te

alternatieve kaart

verwarrend

eenvoudig mijn

de reizen te

gebruiken

zoeken

overstap kiezen

plannen

Pearson

,203

-,004

-,243

-,222

,261

,282

,982

,196

,239

,164

Correlatie

Sig.

Ik vond de kaart

Ik kon de

Ik kon de

Ik vond de kaart

De kaart is

rommelig

namen moeilijk

verschillende

visueel

topografisch

linken aan de

metrolijnen

aantrekkelijk

accuraat

bijbehorende

eenvoudig

stations

volgen

Pearson

-,250

-,206

,148

-,360

,137

,183

,275

,434

,050

,470

Correlatie

Sig.

tabel 15: correlatietoets voor reisfrequentie en beoordelingen van de metrokaart

Duurreis1

Chi-Square

Sig.

Sig.

Chi-Square

Sig.

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

3,259

,000

,860

2,750

3,043

5,186

,515

1,000

,835

,600

,551

,269

Planduur1

Chi-Square

Duurreis2

Planduur2

Planduur3

Planduur4

Planduur5

Planduur6

6,467

3,050

8,997

7,700

5,256

4,191

,167

,550

,061

,103

,262

,381

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

3,611

4,656

7,175

5,802

7,428

5,085

,461

,324

,127

,214

,115

,279

tabel 16: Kruskal-Wallistest voor opleidingsniveau en reisduur, planduur en identificatieduur van stations
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Ik vond het

Ik zou blij zijn de

Ik zou een

Ik vond de kaart

Ik kon

eenvoudig om

kaart te gebruiken

alternatieve kaart

verwarrend

eenvoudig

de reizen te

zoeken

mijn overstap

plannen

Chi-

kiezen

3,494

5,757

2,713

2,688

1,016

,479

,218

,607

,611

,907

Kwadraat

Sig.

Chi-

Ik vond de

Ik kon de namen

Ik kon de

Ik vond de kaart

De kaart is

kaart rommelig

moeilijk linken aan

verschillende

visueel

topografisch

de bijbehorende

metrolijnen

aantrekkelijk

accuraat

stations

eenvoudig volgen

9,120

4,870

2,546

2,530

2,799

,058

,301

,636

,639

,592

Kwadraat

Sig.

tabel 17: Kruskal-Wallistest voor opleidingsniveau en beoordeling van metrokaarten
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Ik vond het

Ik zou blij zijn

Ik zou een

Ik vond de kaart

Ik kon

eenvoudig om

de kaart te

alternatieve kaart

verwarrend

eenvoudig mijn

de reizen te

gebruiken

zoeken

overstap kiezen

plannen

Correlatie

,027

-,302

,093

,124

-,173

,885

,105

,627

,513

,362

Coëfficiënt

Sig.

Correlatie

Ik vond de kaart

Ik kon de

Ik kon de

Ik vond de kaart

De kaart is

rommelig

namen moeilijk

verschillende

visueel

topografisch

linken aan de

metrolijnen

aantrekkelijk

accuraat

bijbehorende

eenvoudig

stations

volgen

-,165

-,095

-,020

-,341

-,198

,385

,616

,918

,065

,295

Coëfficiënt

Sig.

tabel 18: correlatietoets voor leeftijd en beoordeling van metrokaarten
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Non-topografisch

Duurreis1

Correlatie

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

-,089

.

-,117

.

,350

,270

,806

.

,748

.

,321

,451

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

,207

,237

,284

-,287

,379

,081

,593

,510

,427

,422

,280

,824

Coëfficiënt

Sig.

Correlatie
Coëfficiënt

Sig.

Duurreis1

Correlatie

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

,240

.

,170

,240

.

-,708

,504

.

,687

,504

.

,022

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

,022

-,010

-,068

,359

-,256

,296

,951

,979

,852

,308

,476

,407

Coëfficiënt

Sig.

Correlatie
Coëfficiënt

Sig.

Schematisch

Duurreis1

Correlatie

Duurreis2

Duurreis3

Duurreis4

Duurreis5

Duurreis6

-,460

.

.

.

.

-,132

,181

.

.

.

.

,717

Identificatie1

Identificatie2

Identificatie3

Identificatie4

Identificatie5

Identificatie6

-,255

,168

,086

,752

,907

,411

,478

,666

,813

,012

,000

,238

Coëfficiënt

Sig.

Correlatie
Coëfficiënt

Sig.

tabel 19: correlatietoets voor leeftijd en planduur, reisduur en identificatie van stations per individuele kaart
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