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Voorwoord
Tijdens het bachelor 6 project, ontwerpstrategien voor probleemwijken,
krijgen bouwkunde studenten de mogelijkheid om voor de wijk Oud-Charlois,
in Rotterdam, ontwerpstrategien te ontwikkelen die wijk zouden kunnen verbeteren.
Deze opdracht wordt in samenwerking met de Veldacademie uitgevoerd. De 
Veldacademie fungeert als kenniscentrum van de wijk. Met behulp van een
confrontatiecollege in het kenniscentrum komen de studenten oog in oog met 
de problemen die op dat moment spelen in de wijk. Dit zal de studenten helpen 
hun strategie te vormen. 
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“Een bruizend Oud-Charlois”
Een attractieve nieuwe route door OC

  
In de wijk Oud-Charlois is een samenhang van meerdere problemen 
verscholen.
In de figuur hiernaast valt op te merken dat er in Oud-Charlois rela-
tief veel diefstal plaats vindt. Maar dat is slechts een van de proble-
men van de wijk. 
Op plekken waar geen of weinig doorstroming in de wijk plaats-
vindt, ontstaan vaak lege ongebruikte ruimtes of juist ruimtes die op 
de verkeerde manier gebruikt worden, zoals hangplekken. Voorko-
men moet worden dat er plekken gaan ontstaan die mensen bewust 
gaan vermijden, de sociaal onveilige plekken. 
In het tweede figuur zijn de punten in de wijk aangegeven waar 
sociale participatie plaatsvindt en wat voor soort plekken dat zijn.
De doorstroming vindt nu ook al plaats in Oud-Charlois maar 
eigelijk vooral rondom de wijk. Er zijn weinig drukke routes door de 
wijk en de drukke routes die wel door de wijk lopen zijn vaak voor 
het snel verkeer het aantrekkelijkst. Terwijl er qua wijkniveau ook 
veel aandacht moet zijn voor het langzaamverkeer, de voetgangers 
en fietsers.  Doordat de wijk vooral voorzien is van functies voor een 
beperkte doelgroep worden de problemen nog groter.
  

Doelstelling:  Het voorkomen van sociaal onveilige plekken in 
de wijk Oud-Charlois.

Bron: Ir. Trienekens,  O. G. C. & 
Studenten Architectuur (2009)

Bron: Ir. Trienekens,  O. G. C. & 
Studenten Architectuur (2009)



Sociaal onveilige buurten
Wijkdelen
Welke wijkdelen zijn nou eigelijk het meeste aan verbetering toe?  
De roodgekleurde vlakken van de wijk Oud-Charlois geven de  delen van de wijk aan waar het 
meeste geweld plaatsvindt. Vooral om het grote park, Karel de Stoute plein, heen gelegen buurten 
worden veel geweldproblemen gemeld.  
In het daaronder weergegeven figuur is de mate van geweld in de wijk gecombineerd met de mate 
van leegstand. 

Het laatste figuur laat de kwaliteit van de openbare ruimte zien.  Het valt op dat bepaalde plekken 
zoals het rode vlakje linksonder en rechtsboven ook donkerder is in dit figuur. Dus dat er meer 
geweld wordt gemeld, op plekken waar de openbare ruimte van slechte kwaliteit is. Ook worden 
routes die van mindere kwaliteit zijn minder vaak gekozen en wordt daarmee de leefbaarheid 
slechter.

Voorkomen moet worden dat er ruimtes ontstaan die no-go-area’s worden en waar sociale en
veiligheidsproblemen zich opstapelen. De aanpak van de openbare ruimte (groen, speelplaatsen, 
verlichting), het vergroten van het pakket aan wijkvoorzieningen en het verbeteren en intensiveren 
van het beheer en het toezicht zijn daarbij goede oplossingen.
 

Gebied waar de aanpak 
nodig is

Bron: Ir. Trienekens,  O. G. C. & 
Studenten Architectuur (2009)



Sociaal onveilige plekken

Welke wijkplekken zijn nou eigelijk het meeste aan verbetering toe?  

gelegen aan een drukke straat

gelegen aan een rustige straat

ligging afgelegen of afgesloten

Buitenruimte

In de wijk zijn plekken aan te wijzen waar ruimte is gemaakt voor 
buitenactiviteiten en plekken die een verbinding vormen tussen 
verschillende delen. Dit zijn punten die voor een groot deel de 
kwaliteit van de buitenruimte bepalen. Dit zijn daarom ook juist de 
plekken waar problemen kunnen ontstaan. Onderscheid is te maken 
tussen plekken die aan een drukke straat of aan een rustige straat 
gelegen zijn, en daarnaast nog de meer afgelegen of afgesloten plek-
ken. Bij plekken gelegen aan een rustige straat is over het algemeen 
minder sociale controle dan bij de plekken aan een drukke straat. Toch 
moeten dit veilige routes blijven en kunnen ze evengoed kwaliteit voor 
de wijk betekenen.
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Bron: Google maps (2009)
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Bron: Ir. Trienekens,  O. G. C. & 
Studenten Architectuur (2009)

Stroming van mensen

Intensiteit 
De intensiteit, hoe wegen gebruikt worden staat in het plaatje onderaan 
aangegeven.  De wegen die hierbij opvallen omdat ze het meest 
gebruikt worden zijn eigelijk de autowegen, rondom Oud-Charlois en de 
Wolphaertsbocht. Daarnaast zijn een aantal binnenwegen door Oud-
Charlois, langs het water en vertakkingen daarvan. 

Routes
De routes die mensen nemen in wijk worden door de gele stippen 
aangegeven in de hiernaast getoonde figuren. Deze verschillen overdag 
van ‘s nachts. ’s Nachts worden vooral de Wolphaertsbocht en Boergoen-
sevliet gebruikt. Andere straten worden nauwelijks gebruikt.  

Lage Intensiteit 

Straten die weinig 
gebruikt worden



Functies 

Sociale functies
De sociale functies die in Oud-Charlois te vinden zijn bepalen voor een 
groot deel de stroming van de bewoners. Dit zijn de bestemmingen 
voor de bewoners.  Elke functie heeft zijn eigen tijd en plaats van 
gebruik. Het winkel aanbod bepaalt voor een groot deel de functies 
waar de bewoners van de wijk gebruik van maken. Daarnaast is er voor 
de jongere doelgroep een aantal scholen door de wijk verspreid.  Deze 
zorgen voor de stroming van de mensen door de wijk.

Faciliteiten
In de wijk Oud-Charlois is een redelijk aanbod aan recreatie- en sport 
faciliteiten te vinden. Hierbij gaat het echter vooral om de sport en 
park/play ground faciliteiten. Een groot theater is wel in de buurt te 
vinden maar niet in Oud-Charlois zelf. Ook een museum en bioscoop 
ontbreken. Deze kunnen juist een positieve werking hebben op de leef-
baarheid in Oud-Charlois. Door het plaatsen van een bioscoop wordt er 
een activiteit aangeboden die voor een grote doelgroep is. Daarmee 
worden op verschillende tijdstippen, ‘s middags en ’s avonds, de activiteit 
in de wijk zelf vergroot. Een museum zorgt ook nog voor meer respect 
voor de wijk.

Bron: Ir. Trienekens,  O. G. C. & 
Studenten Architectuur (2009)

Bron: Ir. Trienekens,  O. G. C. & 
Studenten Architectuur (2009)



Bestemmingen bewoners Oud-Charlois

Winkels

Boergoensevliet

Karel de Stoute plein 

Winkels
Het grootste aanbod aan winkels van Oud-
Charlois ligt aan de Wolphaertsbocht. Hier 
komen de bewoners hun spullen kopen en daar-
door vindt er veel doorstroming van mensen 
plaats.

Karel de Stouteplein
Groot park waar weinig gebeurt en dat enigzins 
geisoleerd geraakt is, maar wel als een grote 
kans beschouwd kan worden. Het is een 
kwaliteit van de wijk.

Boergoensevliet
Het enige echte water in de wijk, een plek waar 
stedelijke openbare ruimte en verkeer elkaar 
ontmoeten. Druk verkeerspunt die de scholen 
met elkaar verbinden.

Bron: Google maps (2009)



Ligging attractieve route

Drukke route om en door de wijk heen,
vooral gericht op auto’s

Route langs de sociaal onveilige plekken, die 
aan een rustige straat liggen 

Sociaal onveilige plekken 

Bestaande situatie             Nieuwe situatie



Functies  en route

In het figuur hiernaast is de route gekoppeld aan de functies van de 
wijk Oud-Charlois. De bedoeling is dat de route voorhet langzaamver-
keer de ideale oplossing is en dat als gevolg zoveel mogeljk bewoners 
deze route gebruiken. Daarom moet het in ieder geval een duidelijk en 
sterk startpunt en bestemming hebben. 
In het figuur is goed te zien dat de route vanaf een school begint ( of  
de school juist als eindbestemming heeft). Vanaf dit punt loopt de 
route via een andere school naar het centrum van de wijk Oud-
Charlois. Daar legt de route een verbinding met de winkels en apo-
theek en ook met een ander schoolgebouw en dagverblijf.

Het nieuwe hart van de buurt
Als brede school vervult de school een nieuwe functie voor de wijk. Dit 
komt ook tot uiting in haar ligging: niet langer aan de randen, maar als 
stedenbouwkundig baken in het centrum van de wijk. De school wordt 
steeds meer het sociaal-culturele hart van een buurt, een podium voor 
de stad. (Marlies Rohmer, 2008)

Sociale functies 
en de nieuwe route

Legenda

 shops

 scholen
 bso
 dagopvang
 
 apotheek
 gezondheidscentrum
 gezondheid



Goede voorbeelden

Een trimbaan maakt een route actief voor voetgangers

Maak gebruik verschillende hoogtes in het landschap 

Een fietscrossbaan maakt een route aantrekkelijk 

Aantrekkelijk

Looproutes naar scholen worden vaker gebruikt als zij aantrekkelijk zijn.
Deze routes moeten veilig zijn en uitnodigen tot bewegen: lage muurtjes, 
hink-stapsprongtegels,trapjes en dergelijke. 
(Storm, I. & Alleman, T. & Penris, M. (2005))

Het oppervlak van de straat vermaakt de gebruiker



Referentie Kopenhagen

In de stad Kopenhagen is een route aangelegd die te vergelijken is met een 
attractieve route. Om de zoveel meter zijn activiteiten geplaatst, zoals sportac-
tiviteiten. De route is vooral op langzaamverkeer gericht zodat voor verkeers-
veiligheid kan worden gezorgd en geluidsoverlast van auto’s kan worden 
voorkomen. Een aantal kenmerken van de route zijn:
 
 - Route met 7 verschillende activiteiten erin verwerkt
 - Langs de route zijn ook culturele- en sportfaciliteiten gelegen
 - Route loopt vanaf het drukke commerciele centrum naar de hoofdweg,  
 richting de zee (eiland)
 - De route wordt gemarkeerd door allemaal dezelfde type lantaarnpalen,  
 die de route ook meteen veiliger maken

Per, A. F. & Arpa, J. (2008).



Ontwerp, De Quackstraat

Vermaak het verkeer

Bij een stedenbouwkundig ontwerp is het van
belang rekening te houden met verbindende routes, die kinderen
in staat stellen zelfstandig hun weg naar huis, school en vriendjes
af te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat speelterreinen integraal
onderdeel uitmaken van het stedenbouwkundig weefsel.

De route is daarom in de De Quackstraat aangepast en geschikt 
gemaakt voor het langzaamverkeer. Er is maar aan een kant plaats 
om de auto te parkeren om een blokkade op te heffen. En er 
ontstaat een een richtingsweg, dit verbetert de veiligheid nog 
meer. De kinderen kunnen makkelijker buiten gelaten worden.

Daarnaast is een route voor de fietsers toegevoegd met een ver-
lichtingsstrook erlangs die van de route een geheel maakt.
In het midden is een  route waar men over kan fietsen of rennen, 
lopen, skaten etc. Deze route is interessanter voor de spelende 
mens. 

Tenslotte ligt er aan de linkerkant een voetpad die bestaat uit 
grote tegels. Om de zoveel meter liggen hier attracties aan, zodat 
deze als een soort trimbaan fungeert. 



Ontwerp, De Quackstraat

De doorsnede



Ontwerp, De Quackstraat

De plattegrond



Ontwerp, Jaersveltstraat

Veiligheid
Werkende ouders gaan minder vaak met hun kinderen naar 
speelplaatsjes, daar hebben ze weinig tijd voor. Daarom is het 
(speel) klimaat van de straat zo belangrijk

Met bankjes en geveltuintjes kunnen de bewoners deze zone in 
bezit nemen en daarmee de publieke ruimte heroveren. In de 
ruimte voor de woning kunnen ouders met hun laptop op schoot 
een oogje in het zeil houden, en zo twee werelden – zorg en werk 
– combineren. Meer ogen op straat, sociale controle. Daarnaast 
creeer je een hybride zone, zodat de overgang van openbaar naar 
prive soepeler verloopt.

Met de verlichting wordt weer het pad geaccentueerd dat het 
belangrijkste is voor het langzaamverkeer. 

Door de stoep aan een kant te  verbreden kan men de stoep beter 
gebruiken en meer kwaliteit eraan toevoegen. De kinderen 
kunnen bijvoorbeeld makkelijker in hun eigen straat spelen. 
Daarnaast wordt de straat weer veiliger in gebruik door de 
afname van  blokkades gevormd door auto’s. De straat wordt een 
richtingsweg.  

De brede stoep is ook hoger om de bijzondere route extra 
duidelijk te maken, en deze route boven het andere verkeer te 
stellen.  De route verspringt enkele keren van de ene kant van de 
straat naar de andere om dit effect te versterken. Dit zijn ook 
herkenningspunten van de route.



Ontwerp, Jaersveltstraat



Ontwerp, Jaersveltstraat



Conclusie

Oud-Charlois is een wijk met veel soorten problemen. 
Door een attractieve route toe te passen in de wijk word(t)(en):
 
 
 - sociaal onveilige plekken in wijk voorkomen

 - er meer sociale controle gecreeerd.  

 - functies als scholen en winkels beter met elkaar verbonden

 - de mensen door de wijk heen geleid in plaats van eromheen

 - de gebruikers van de route vermaakt 

 - beweging van de bewoners van de wijk gestimuleerd 

 - de straten in de wijk meer gericht op het langzaamverkeer

 - de auto’s meer uit het zicht gehaald



Discussie

Aansluiting op dorpskarakter
De kern van de wijk Oud-Charlois heeft een geheel eigen karakter, vaak wordt deze 
vergeleken met een dorp.  De route die door de wijk moet gaan lopen moet wel in dit karak-
ter passen.  Door op de kleine schaal aanpassingen te doen is het dorpse karakter goed 
behouden. Aanpassingen op grote schaal kunnen enigzins het dorpse karakter aantasten.
  

Duurzaamheid
De focus van dit werkstuk ligt vooral op de people kant van de duurzaamheids principes. De 
wijk heeft vooral sociale problemen die de wijk tot een probleemwijk maken. De planet kant, 
de planten etc., zijn ruim aanwezig in Oud-Charlois en hebben daarom minder snel aandacht 
nodig. Het onderhoud van het groen is er echter minder goed aan toe, daarom kan de aan-
dacht ook meer naar de planet kant wijken. De welvaart kant is het minste aan bod gekomen. 
Dat de bewoners van Oud-Charlois niet de beste salarissen hebben en de huizen van minder 
goede kwaliteit zijn heeft niet direct problemen tot gevolg. De juiste afstemming van de drie 
p’s  kan een goede wijk opleveren.

Doelgroepen
In het rapport wordt ervan uitgegaan dat er niet goed wordt gezorgd voor het langzaamver-
keer en het motorverkeer het beeld bepaalt. Daarbij moet niet worden vergeten dat er een 
groot parkeerprobleem is in Oud-Charlois. Er zijn te weinig parkeerplekken en veel mensen 
met auto’s. 

Schaalniveau, type: straat
Het schaalniveau van werken is gevonden door op twee verschillende niveau’s te kijken. 
Wijkniveau Oud-Charlois en straatniveau. De grote schaal van Rotterdam wordt hierbij buiten 
beschouwing gelaten maar heeft wel degelijk invloed. Aan de andere kant zijn er grote blok-
kades die de wijk afsluiten van andere wijken, zoals de infrastructuur.  
Er is gekozen om als type ruimte de straat te analyseren, in plaats van pleinen, parken etc. De 
straat is een ruimte die iedereen elke dag gebruikt  en die een grote invloed heeft op de 
mens. Helaas wordt de kwaliteit van de parken en pleinen nog niet optimaal benut.

Onderzoekstechnieken
Literatuur, analyiisch, observatie, referentie,  statistische gegevens. Dit zijn de onderzoek-
stechnieken die zijn toegepast in het rapport. 
Het enquete was een goede aanvulling geweest voor het project maar dit kost teveel tijd. 
Door de mensen erbij te betrekken voldoe je eerder aan de wensen van de bewoners. 
Voorbeeld hiervan is het plein in Purmerend, de bewoners mochten uit drie verschillende 
varianten kiezen en worden daarom meer betrokken bij de keuze.
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