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Voorwoord

op 14 maart 2013 heb ik een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij een negental bewoners 
van de Eilandenbuurt deelnamen aan een 
interactieve ontwerpworkshop. dit na aanleiding 
van mijn afstudeeropgave voor mijn studie 
stedenbouwkunde aan de Veldacademie en de 
TUdelft. om een korte achtergrond te schetsen zal 
ik uitleggen wat mijn afstuderen inhoud en waarom 
ik de avond heb georganiseerd.

Naast mijn studie werk ik al geruime tijd bij de 
Veldacademie in rotterdam. Voor mijn werk heb 
ik veel mensen gesproken in de Eilandenbuurt 
en ben ik geboeid geraakt door de vraagstukken 
die er liggen zoals: Hoe kunnen de woningen 
vernieuwd worden zonder sloop? wanneer willen 
mensen langer in de wijk blijven wonen, ook als 
ze kinderen krijgen? Is het Amelandseplein de 
woonkamer van de buurt of is er juist behoefte aan 
betere buitenruimte in de woonstraten? wordt de 
Eilandenbuurt straks onderdeel van Hart van Zuid 
of blijft het een eigen buurt?

Het unieke aan de Eilandenbuurt is dat er zoveel 
bewoners hun eigen huis bezitten. de inzet voor 
plekken zoals Arend & Zeemeeuw en de Van 
Swietenhof laat overigens zien dat bewoners 
betrokken zijn en graag initiatief nemen. dit zijn 
redenen waarom ik specifiek de Eilandenbuurt als 
afstudeeropgave heb gekozen. Mijn uitgangspunt 
is dat een goed ontwerp moet voorkomen dat er 
in de toekomst veel gesloopt moet worden. dit 
vraagt om een ander soort ontwerp, een ontwerp 
die mogelijkheden creëert voor bewoners om zelf 
initiatief te nemen in de vernieuwing van de woning 
en buitenruimte. Hiervoor is het belangrijk te weten 
hoe bewoners over de wijk denken hoe ze vanuit de 
eigen ervaring naar bepaalde oplossingen kijken. 
om hier achter te komen heb ik een georganiseerd 
waarin bewoners gezamenlijk ontwerpoplossingen 
voor een betere buurt bespreken.

Voor mij was het een zeer leerzame ervaring en het 
heeft me erg geholpen om inzicht te krijgen in de 
beleving van de wijk en welke ideeën er zijn voor 
verbetering. In dit verslag zet ik de resultaten op een 
rij en ik analyseer de uitkomsten. daarnaast wordt 
er bekeken hoe de uitkomsten worden gebruikt in 
het ontwerpproces dat hierop volgt. Het verslag 
onderdeel van mijn afstudeerthesis, daarom zal de 
tekst soms enigszins zakelijk overkomen. 

Tot slot zou ik ten eerste graag alle deelnemers heel 
hartelijk willen bedanken voor het enthousiasme 
en betrokkenheid waarmee zij aan deze avond 
hebben deelgenomen. Ik hoop dat het jullie net 
zoveel inzicht heeft gegeven als het mij heeft 
gegeven. Ten tweede wil ik ook de mensen van de 
BoC heel erg bedanken voor de gastvrijheid om 
deze bijeenkomst bij hen te mogen organiseren. de 
locatie en de faciliteiten hebben veel bijgedragen 
aan een goed verloop van de avond. Als laatste wil 
nog graag de mensen bedanken die me geholpen 
hebben Anna, wessel en Pieter.2

Voorkant afbeelding 1: schetsen van voorgestelde ingrepen in 
de blokstructuur
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Afbeelding 2: luchtfoto van de Eilandenbuurt en het Zuidplein (bron: google maps)



doEL VAN dE BIJEENKoMST

Het doel van deze bijeenkomst is drieledig. 
Ten eerste gaat het om een toetsing van mijn 
vooronderzoek en de veronderstellingen die dat 
heeft opgeleverd. Sluiten de ideeën over sloop en 
gebruik van de straat bijvoorbeeld aan met hoe 
bewoners dat beleven? of hoe wordt er gekeken 
naar het Zuidplein en de relatie met andere 
delen van de stad? Ten tweede is het doel om te 
achterhalen wat bewoners bereid zijn te doen 
voor hun woning en omgeving en onder welke 
omstandigheden. Tot slot moet de bijeenkomst ook 
niuewe ideeën opleveren.

GEBrUIK VAN PATroNEN

Voor de workshop heb ik gebruik gemaakt van 
een methodiek die helpt om een interactief 
ontwerpproces met verschillende deelnemers in 
goed banen te leiden. deze heet de ‘patroontaal’ 
en is oorspronkelijk bedacht door de architect 
Christopher Alexander (Alexander et al. 1977). 

In de patroontaal vormen patronen de bouwstenen 
van een ontwerp. Zij beschrijven oplossingen aan 
de hand van de vorm van de ruimte in relatie tot 
het gebruik van de ruimte. Verschillende patronen 
vormen samen een taal die een ontwerp kan 
beschrijven. In de workshop worden patronen als 
hulpmiddel gebruikt om over veranderingen in 
stedelijke omgeving te praten. Ter voorbereiding van 
de workshop heb ik 21 concept-patronen gemaakt 
die vervolgens besproken en bediscussieerd 
werden. door gezamenlijk deze patronen aan 
te passen en nieuwe te bedenken worden de 
bouwstenen gemaakt die de basis leggen voor het 
ontwerp. In het verslag komt per patroon aanbod 
wat erover verteld is en hoe dit samenhangt met de 
andere patronen. 

introductie

pauze

opwarmen

waardering

patronen
bespreken

afsluiting

20 min.
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INLEIdING
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Afbeelding 3: schema opbouw van de avond



HET BEGIN VAN dE worKSHoP

bijlage II bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Tijdens de kennismaking kwamen er al enkele 
onderwerpen aan de orde, vooral zaken die op 
dit moment voor overlast zorgen in de buurt. Er 
werd gesproken over de hoge doorstroming in 
de woningen en de overbewoning die daar mee 
gepaard gaat. Huisjesmelkers zijn bekend, maar 
kunnen moeilijk worden aangepakt. 

Vooral het beheer van de straat en het groen in de 
straat is een bron van ergernis. Andere bewoners 
willen het niet onderhouden, of men maakt het een 
rotzooi van. de deelgemeente hier op aanspreken 
helpt niet en meer groen aanleggen is dan ook 
geen goed idee, klinkt het. Veel mensen hebben de 
hoop opgegeven en komen niet meer op avonden 
zoals deze. 

op basis van stellingen is de mening van de groep 
verder in kaart gebracht:

de beleving is dat de wijk achteruit gaat. Voor 
alles wat goed gaat, moet gevochten worden. 
desondanks zegt men veel mensen in de straat te 
kennen, ook al waren dat er vroeger meer. 

Sloop-nieuwbouw is een optie, maar niet gewenst, 
liever renovatie. Extra investeren in de woning is 
voor huurders niet mogelijk. ook uitbreiding wordt 
als onmogelijk beschouwd. Het samenvoegen van 
woningen wordt wel als een verbetering gezien. 
of het nationaal programma verbetering zal 
brengen, weet men niet. Men is sceptisch: er is nog 
te veel onduidelijkheid. Hetzelfde geldt voor de 
ontwikkeling van Hart van Zuid. Niemand weet wat 
er precies komt en hoe dit zal uitpakken voor de 
wijk. dat het een effect zal hebben, is zeker. 
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Afbeelding 4: foto van de kennismaking



VERONDERSTELLING:

Een route van meerdere verblijfsruimtes maakt het gemakkelijk om 
bewegen, verblijven en een praatje maken te combineren. 

ROUTE VAN VERBLIJFSRUIMTES 

VERONDERSTELLING:

De Eilandenbuurt is onderdeel van de stad, daarom moet zij goed 
verbonden zijn met omliggende gebieden.

EILANDENBUURT: 
ONDERDEEL VAN DE STAD

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE 
EN ZUIDPLEIN

VERONDERSTELLING:

Een brede weg voor zowel auto’s als als voetgangers, zorgt voor een 
duidelijke verbinding tussen wijk en centrum en verleid bezoekers 

om gebruik te maken van winkels in de wijk.

VERONDERSTELLING:

Winkelende bezoekers hebben behoefte aan afwisseling. Rustige 
winkelstraatjes in de buurt van het drukke centrum kunnen hiervan 

pro�teren.

VERASSENDE WINKELS IN 
KLEINE STRATEN OM DE HOEK
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VERONDERSTELLING:

Het verwijderen van een portiek uit een blok geeft ruimte voor 
vernieuwing.

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

VERONDERSTELLING:

Wanneer bewoners de straat voor gezamenlijke activiteiten kunnen 
gebruiken, krijgt de straat meer karakter en is er meer sociale controle 

en beheer door bewoners.

ONZE STRAAT

VERONDERSTELLING:

Als de straat niet groen genoeg is, zijn er veel manieren om de straat 
zelf te vergroenen. Met de buurman samen werkt dat vaak nog beter.

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

VERONDERSTELLING:

Voor de deur een tuintje of een plek die je je eigen kan maken is 
prettig en maakt de straat mooier.

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Mogelijkheid tot uitbreiding zorgt dat de woning beter aan te passen 
is aan de wens van de eigenaar-bewoner. Hierdoor ontstaat op 

termijn een meer gevarieerd woningaanbod.

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDING VAN WONINGEN
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VERONDERSTELLING:

Wanneer je op verschillende manieren je huis kan benaderen heb je  
meer controle over wie je onderweg tegenkomt en wat voor indruk 

andere mensen krijgen van je huis.

KEUZE VAN TOEGANG TOT DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

De woning binnenkomen via de eigen voordeur is beter dan via een 
portiek.

EEN EIGEN VOORDEUR

VERONDERSTELLING:

Een herkenbare overgang tussen stad en wijk draagt bij aan de 
identiteit van de wijk. 

INGANG VAN DE WIJK

VERONDERSTELLING:

Het Amelandseplein is de plek waar mensen uit de buurt elkaar 
tegenkomen en waar veel activiteiten plaatsvinden. Daardoor 

heeft het de vertrouwde informele sfeer van een woonkamer. Maar 
woonkamers worden ook door bewoners zelf ingericht.

AMELANDSEPLEIN ALS 
WOONKAMER VOOR DE BUURT

VERONDERSTELLING:

Voorzieningen die zowel bezoekers uit de wijk als uit de stad trekken, 
brengen levendigheid in de wijk en zijn minder kwetsbaar.

VOORZIENINGEN VOOR 
WIJK ÉN STAD

VERONDERSTELLING:

Wanneer een woonblok gezamenlijk beheerd wordt en iedereen 
mede-verantwoordelijk is, wordt renovatie goedkoper en wordt het 

gemakkelijker om voorzieningen te delen.

WOONBLOK ALS COÖPERATIE

VERONDERSTELLING:

Gemeenschappelijke ruimte in de woonomgeving biedt plaats aan 
sociale activiteiten van omwonenden. Deze ruimte kan naar wens 

worden ingericht en gebruikt. Bovendien draagt dit bij aan het 
aanbod in de wijk.

GEZAMENLIJKE RUIMTE BUITENSPELEN VOOR DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Wanneer kinderen voor de woning kunnen buitenspelen, verbetert 
dit de kindvriendelijkheid van de buurt en maakt het de buurt 

aantrekkelijker voor gezinnen.

VERONDERSTELLING:

Een gedeelde tuin geeft ook bewoners van etagewoningen toegang 
tot kwalitatieve buitenruimte.

EEN GEDEELDE TUIN

VERONDERSTELLING:

Er kan best iets leegstaan of gesloopt worden, zolang er in de 
tussentijd maar goed gebruik van wordt gemaakt. 

DE TUSSENTIJD IEDEREEN EEN AUTO 
VOOR DE DEUR

VERONDERSTELLING:

Hoe dichterbij de auto staat geparkeerd, hoe beter.

DE GEVEL ALS UITHANGBORD 
VAN JE CULTUUR

VERONDERSTELLING:

Gevels die laten zien wie er woont, geven karakter aan de wijk en 
leveren een kleurrijk straatbeeld op. 

de 21 patronen zijn aan de muur gehangen zodat 
men ze bekijken en een waardering kon geven 
doormiddel van een groene of oranje stickertje (zie 
afbeelding 6). Niet alle patronen zijn besproken. 
Het lijkt erop dat de patronen die de schaal van de 
straat en de woning betreffen gemakkelijker deel 
werden van de discussie dan patronen die de schaal 
van de wijk en stad betreffen. 

Sommige patronen werden duidelijk als belangrijker 
ervaren, zoals Boulevard tussen Carnisse en Zuidplein. 
Andere patronen werden in het gesprek vanzelf 
erbij betrokken. weer andere patronen werden niet 
letterlijk genoemd, maar kwamen impliciet wel ter 
sprake. Tot slot kwamen er ook andere belangrijke 
thema’s aan bod, zoals de staat van de woningen, 
ideeën over het beheer van de buitenruimte, de 
rol van het Zuidplein en over de motivatie van de 
deelnemer om zo lang in deze buurt te blijven 
wonen. 

we zullen hier de uitkomsten van de patronen 
bespreken aan de hand van de patronen die het 
belangrijkst waren in de discussies, waarbij ook de 
patronen die in hiermee in verband staan aan de 
orde komen. 

dE BEoordELING VAN 
dE PATroNEN
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Afbeelding 5: foto waarop deelnemers de patronen waarderen 
met stickertjes



VERONDERSTELLING:

Een route van meerdere verblijfsruimtes maakt het gemakkelijk om 
bewegen, verblijven en een praatje maken te combineren. 
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VERONDERSTELLING:

Het verwijderen van een portiek uit een blok geeft ruimte voor 
vernieuwing.

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

VERONDERSTELLING:

Wanneer bewoners de straat voor gezamenlijke activiteiten kunnen 
gebruiken, krijgt de straat meer karakter en is er meer sociale controle 

en beheer door bewoners.

ONZE STRAAT

VERONDERSTELLING:

Als de straat niet groen genoeg is, zijn er veel manieren om de straat 
zelf te vergroenen. Met de buurman samen werkt dat vaak nog beter.

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

VERONDERSTELLING:

Voor de deur een tuintje of een plek die je je eigen kan maken is 
prettig en maakt de straat mooier.

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Mogelijkheid tot uitbreiding zorgt dat de woning beter aan te passen 
is aan de wens van de eigenaar-bewoner. Hierdoor ontstaat op 
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Een herkenbare overgang tussen stad en wijk draagt bij aan de 
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VERONDERSTELLING:

Het Amelandseplein is de plek waar mensen uit de buurt elkaar 
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heeft het de vertrouwde informele sfeer van een woonkamer. Maar 
woonkamers worden ook door bewoners zelf ingericht.
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WOONKAMER VOOR DE BUURT

VERONDERSTELLING:

Voorzieningen die zowel bezoekers uit de wijk als uit de stad trekken, 
brengen levendigheid in de wijk en zijn minder kwetsbaar.

VOORZIENINGEN VOOR 
WIJK ÉN STAD

VERONDERSTELLING:

Wanneer een woonblok gezamenlijk beheerd wordt en iedereen 
mede-verantwoordelijk is, wordt renovatie goedkoper en wordt het 

gemakkelijker om voorzieningen te delen.
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VERONDERSTELLING:
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WONING

VERONDERSTELLING:
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aantrekkelijker voor gezinnen.

VERONDERSTELLING:

Een gedeelde tuin geeft ook bewoners van etagewoningen toegang 
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VOOR DE DEUR

VERONDERSTELLING:

Hoe dichterbij de auto staat geparkeerd, hoe beter.
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VERONDERSTELLING:

Het verwijderen van een portiek uit een blok geeft ruimte voor 
vernieuwing.

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

VERONDERSTELLING:

Wanneer bewoners de straat voor gezamenlijke activiteiten kunnen 
gebruiken, krijgt de straat meer karakter en is er meer sociale controle 

en beheer door bewoners.

ONZE STRAAT

VERONDERSTELLING:

Als de straat niet groen genoeg is, zijn er veel manieren om de straat 
zelf te vergroenen. Met de buurman samen werkt dat vaak nog beter.

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

VERONDERSTELLING:

Voor de deur een tuintje of een plek die je je eigen kan maken is 
prettig en maakt de straat mooier.

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Mogelijkheid tot uitbreiding zorgt dat de woning beter aan te passen 
is aan de wens van de eigenaar-bewoner. Hierdoor ontstaat op 

termijn een meer gevarieerd woningaanbod.
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INGANG VAN DE WIJK

VERONDERSTELLING:

Het Amelandseplein is de plek waar mensen uit de buurt elkaar 
tegenkomen en waar veel activiteiten plaatsvinden. Daardoor 

heeft het de vertrouwde informele sfeer van een woonkamer. Maar 
woonkamers worden ook door bewoners zelf ingericht.
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Hoe dichterbij de auto staat geparkeerd, hoe beter.

DE GEVEL ALS UITHANGBORD 
VAN JE CULTUUR

VERONDERSTELLING:
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Een route van meerdere verblijfsruimtes maakt het gemakkelijk om 
bewegen, verblijven en een praatje maken te combineren. 

ROUTE VAN VERBLIJFSRUIMTES 

VERONDERSTELLING:

De Eilandenbuurt is onderdeel van de stad, daarom moet zij goed 
verbonden zijn met omliggende gebieden.

EILANDENBUURT: 
ONDERDEEL VAN DE STAD

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE 
EN ZUIDPLEIN

VERONDERSTELLING:

Een brede weg voor zowel auto’s als als voetgangers, zorgt voor een 
duidelijke verbinding tussen wijk en centrum en verleid bezoekers 

om gebruik te maken van winkels in de wijk.

VERONDERSTELLING:

Winkelende bezoekers hebben behoefte aan afwisseling. Rustige 
winkelstraatjes in de buurt van het drukke centrum kunnen hiervan 

pro�teren.

VERASSENDE WINKELS IN 
KLEINE STRATEN OM DE HOEK

Interie
ur

Reize
n

Ta
pas

Latin
 bar
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Galerie

Keukens
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Ta
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Repro

VERONDERSTELLING:

Het verwijderen van een portiek uit een blok geeft ruimte voor 
vernieuwing.

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

VERONDERSTELLING:

Wanneer bewoners de straat voor gezamenlijke activiteiten kunnen 
gebruiken, krijgt de straat meer karakter en is er meer sociale controle 

en beheer door bewoners.

ONZE STRAAT

VERONDERSTELLING:

Als de straat niet groen genoeg is, zijn er veel manieren om de straat 
zelf te vergroenen. Met de buurman samen werkt dat vaak nog beter.

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

VERONDERSTELLING:

Voor de deur een tuintje of een plek die je je eigen kan maken is 
prettig en maakt de straat mooier.

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Mogelijkheid tot uitbreiding zorgt dat de woning beter aan te passen 
is aan de wens van de eigenaar-bewoner. Hierdoor ontstaat op 

termijn een meer gevarieerd woningaanbod.

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDING VAN WONINGEN
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collective outdoor space

cooperative controlled 
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cooperative controlled 
indoor space

regulated entrance
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informally appropriated 
public space

VERONDERSTELLING:

Wanneer je op verschillende manieren je huis kan benaderen heb je  
meer controle over wie je onderweg tegenkomt en wat voor indruk 

andere mensen krijgen van je huis.

KEUZE VAN TOEGANG TOT DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

De woning binnenkomen via de eigen voordeur is beter dan via een 
portiek.

EEN EIGEN VOORDEUR

VERONDERSTELLING:

Een herkenbare overgang tussen stad en wijk draagt bij aan de 
identiteit van de wijk. 

INGANG VAN DE WIJK

VERONDERSTELLING:

Het Amelandseplein is de plek waar mensen uit de buurt elkaar 
tegenkomen en waar veel activiteiten plaatsvinden. Daardoor 

heeft het de vertrouwde informele sfeer van een woonkamer. Maar 
woonkamers worden ook door bewoners zelf ingericht.

AMELANDSEPLEIN ALS 
WOONKAMER VOOR DE BUURT

VERONDERSTELLING:

Voorzieningen die zowel bezoekers uit de wijk als uit de stad trekken, 
brengen levendigheid in de wijk en zijn minder kwetsbaar.

VOORZIENINGEN VOOR 
WIJK ÉN STAD

VERONDERSTELLING:

Wanneer een woonblok gezamenlijk beheerd wordt en iedereen 
mede-verantwoordelijk is, wordt renovatie goedkoper en wordt het 

gemakkelijker om voorzieningen te delen.

WOONBLOK ALS COÖPERATIE

VERONDERSTELLING:

Gemeenschappelijke ruimte in de woonomgeving biedt plaats aan 
sociale activiteiten van omwonenden. Deze ruimte kan naar wens 

worden ingericht en gebruikt. Bovendien draagt dit bij aan het 
aanbod in de wijk.

GEZAMENLIJKE RUIMTE BUITENSPELEN VOOR DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Wanneer kinderen voor de woning kunnen buitenspelen, verbetert 
dit de kindvriendelijkheid van de buurt en maakt het de buurt 

aantrekkelijker voor gezinnen.

VERONDERSTELLING:

Een gedeelde tuin geeft ook bewoners van etagewoningen toegang 
tot kwalitatieve buitenruimte.

EEN GEDEELDE TUIN

VERONDERSTELLING:

Er kan best iets leegstaan of gesloopt worden, zolang er in de 
tussentijd maar goed gebruik van wordt gemaakt. 

DE TUSSENTIJD IEDEREEN EEN AUTO 
VOOR DE DEUR

VERONDERSTELLING:

Hoe dichterbij de auto staat geparkeerd, hoe beter.

DE GEVEL ALS UITHANGBORD 
VAN JE CULTUUR

VERONDERSTELLING:

Gevels die laten zien wie er woont, geven karakter aan de wijk en 
leveren een kleurrijk straatbeeld op. 
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VERONDERSTELLING:

Een route van meerdere verblijfsruimtes maakt het gemakkelijk om 
bewegen, verblijven en een praatje maken te combineren. 

ROUTE VAN VERBLIJFSRUIMTES 

VERONDERSTELLING:

De Eilandenbuurt is onderdeel van de stad, daarom moet zij goed 
verbonden zijn met omliggende gebieden.

EILANDENBUURT: 
ONDERDEEL VAN DE STAD

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE 
EN ZUIDPLEIN

VERONDERSTELLING:

Een brede weg voor zowel auto’s als als voetgangers, zorgt voor een 
duidelijke verbinding tussen wijk en centrum en verleid bezoekers 

om gebruik te maken van winkels in de wijk.

VERONDERSTELLING:

Winkelende bezoekers hebben behoefte aan afwisseling. Rustige 
winkelstraatjes in de buurt van het drukke centrum kunnen hiervan 

pro�teren.

VERASSENDE WINKELS IN 
KLEINE STRATEN OM DE HOEK

Interie
ur

Reize
n

Ta
pas

Latin
 bar

Kinderb
oeken

Galerie

Keukens
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Ta
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VERONDERSTELLING:

Het verwijderen van een portiek uit een blok geeft ruimte voor 
vernieuwing.

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

VERONDERSTELLING:

Wanneer bewoners de straat voor gezamenlijke activiteiten kunnen 
gebruiken, krijgt de straat meer karakter en is er meer sociale controle 

en beheer door bewoners.

ONZE STRAAT

VERONDERSTELLING:

Als de straat niet groen genoeg is, zijn er veel manieren om de straat 
zelf te vergroenen. Met de buurman samen werkt dat vaak nog beter.

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

VERONDERSTELLING:

Voor de deur een tuintje of een plek die je je eigen kan maken is 
prettig en maakt de straat mooier.

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Mogelijkheid tot uitbreiding zorgt dat de woning beter aan te passen 
is aan de wens van de eigenaar-bewoner. Hierdoor ontstaat op 

termijn een meer gevarieerd woningaanbod.

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDING VAN WONINGEN
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VERONDERSTELLING:

Wanneer je op verschillende manieren je huis kan benaderen heb je  
meer controle over wie je onderweg tegenkomt en wat voor indruk 

andere mensen krijgen van je huis.

KEUZE VAN TOEGANG TOT DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

De woning binnenkomen via de eigen voordeur is beter dan via een 
portiek.

EEN EIGEN VOORDEUR

VERONDERSTELLING:

Een herkenbare overgang tussen stad en wijk draagt bij aan de 
identiteit van de wijk. 

INGANG VAN DE WIJK

VERONDERSTELLING:

Het Amelandseplein is de plek waar mensen uit de buurt elkaar 
tegenkomen en waar veel activiteiten plaatsvinden. Daardoor 

heeft het de vertrouwde informele sfeer van een woonkamer. Maar 
woonkamers worden ook door bewoners zelf ingericht.

AMELANDSEPLEIN ALS 
WOONKAMER VOOR DE BUURT

VERONDERSTELLING:

Voorzieningen die zowel bezoekers uit de wijk als uit de stad trekken, 
brengen levendigheid in de wijk en zijn minder kwetsbaar.

VOORZIENINGEN VOOR 
WIJK ÉN STAD

VERONDERSTELLING:

Wanneer een woonblok gezamenlijk beheerd wordt en iedereen 
mede-verantwoordelijk is, wordt renovatie goedkoper en wordt het 

gemakkelijker om voorzieningen te delen.

WOONBLOK ALS COÖPERATIE

VERONDERSTELLING:

Gemeenschappelijke ruimte in de woonomgeving biedt plaats aan 
sociale activiteiten van omwonenden. Deze ruimte kan naar wens 

worden ingericht en gebruikt. Bovendien draagt dit bij aan het 
aanbod in de wijk.

GEZAMENLIJKE RUIMTE BUITENSPELEN VOOR DE 
WONING

VERONDERSTELLING:

Wanneer kinderen voor de woning kunnen buitenspelen, verbetert 
dit de kindvriendelijkheid van de buurt en maakt het de buurt 

aantrekkelijker voor gezinnen.

VERONDERSTELLING:

Een gedeelde tuin geeft ook bewoners van etagewoningen toegang 
tot kwalitatieve buitenruimte.

EEN GEDEELDE TUIN

VERONDERSTELLING:

Er kan best iets leegstaan of gesloopt worden, zolang er in de 
tussentijd maar goed gebruik van wordt gemaakt. 

DE TUSSENTIJD IEDEREEN EEN AUTO 
VOOR DE DEUR

VERONDERSTELLING:

Hoe dichterbij de auto staat geparkeerd, hoe beter.

DE GEVEL ALS UITHANGBORD 
VAN JE CULTUUR

VERONDERSTELLING:

Gevels die laten zien wie er woont, geven karakter aan de wijk en 
leveren een kleurrijk straatbeeld op. 

bijlage II bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

9



DE GOEREESESTRAAT
ALS WANDELGEBIED 

MET WINKELS

EILANDENBUURT: 
ONDERDEEL VAN DE STAD

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE 
EN ZUIDPLEIN

VERASSENDE WINKELS IN 
KLEINE STRATEN OM DE HOEK

Interie
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VOORZIENINGEN VOOR 
WIJK ÉN STAD

BoULEVArd TUSSEN CArNISSE EN ZUIdPLEIN

Men wil graag een boulevard tussen Carnisse en 
Zuidplein. deze heeft naast vier oranje, maar liefst 
negen groene stickertjes gekregen. 

Een boulevard wordt geassocieerd met een 
hoogwaardige straat waar het fijn is om over 
te wandelen. de Pleinweg wordt onmiddellijk 
genoemd als iets dat wel een drukke weg is, maar 
zeker geen boulevard. Het winkelaanbod op de 
Pleinweg speelt daarbij een negatieve rol. Vooral 
in relatie tot het verleden, toen de V&d en de C&A 
er nog waren, vindt men dat de kwaliteit omlaag is 
gegaan. Men heeft het dan vooral over buitenlandse 
horeca en avondwinkels. dit is de reden waarom 
het patroon ook oranje stickertjes heeft gekregen: 
de vrees dat er dan nog meer ruimte komt voor dit 
soort winkels.

dat de boulevard veel te maken heeft met het 
winkelaanbod blijkt ook aan de relatie die werd 
gelegd met het patroon Verrassende winkels in kleine 
straten om de hoek. dit patroon is met zeven groene 
stickers tegen twee oranje als overwegend positief 
beoordeeld. Kleine winkeltjes worden als gezelliger 
gezien dan grote ketens. Het idee van kleine 
winkeltjes ziet men echter als een ideaalbeeld en 
dat niet realistisch is. de grote leegstand en de 
snelle wisseling van winkeltjes heeft het vertrouwen 
hierin weggenomen. “die Asian wedding planner? 
Ja, als die er volgend jaar nog zit”. Het gegeven dat 
183.000 bezoekers van het Zuidplein iedere week 
op een steenworp afstand de wijk passeren kon niet 
overtuigen. Iemand merkt op dat er juist variatie 
moet kunnen zijn tussen grote en de kleine winkels. 
Ten slotte zijn de V&d en C&A ook hele fijne winkels.

wat de boulevard betreft, die mag er nog steeds 
graag komen. waar dan? daarvoor blijken al lang 
geleden door de deelgemeente voorstellen te zijn 
gedaan. Het doortrekken van de Markerstraat lijkt 
voor iedereen de meest voor de hand liggende 
optie. dat hiervoor het Van Swietenblok wordt 
doorbroken, accepteert men als logisch gevolg. 
Heel even komt ook de Carnissesingel ter sprake als 
mogelijke optie voor een route naar het Zuidplein.

Een heel andere optie voor een doorgaande 
route is één die niet naar het Zuidplein gaat. 
door de Goereesestraat door te trekken naar de 
Zuiderparkweg komt er een duidelijke noord-zuid 
verbinding die ook voldoet aan het idee van een 
boulevard. wanneer de Pleinweg ondertunneld 
wordt (een oud idee van de Gemeente), dan kan 
het hele gebied een wandelgebied worden. In het 
gesprek blijkt dat dit zeer gewenst is in combinatie 
met de kleine winkeltjes uit het vorige patroon. 
dit geeft een nieuw patroon: De Goereesestraat als 
wandelgebied met winkels.

10

Afbeelding 7: Illustratie van de besproken patronen rond 
‘boulevard tussen Carnisse en Zuidplein’ (Groen is positief 
gewaardeerd, oranje is negatief, gearceerd is een nieuw 
patroon en grijs is een onbesproken patroon)
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TUINEN VERKLEINEN
VOOR DE UITBOUW

VAN WONINGEN

TOTALE SLOOP
VOOR

BOS CARNISSE

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDING VAN WONINGEN

EEN GEDEELDE TUIN

0 5 25 50 m

20 m

17 m

11 m

11 m

12 m

legend
building

private outdoor space

collective outdoor space

cooperative controlled 
space

cooperative controlled 
indoor space

regulated entrance

fence

informally appropriated 
public space

KEUZE VAN TOEGANG TOT DE 
WONING

bijlage II bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

EEN PorTIEK ErTUSSENUIT

Het patroon, een portiek ertussenuit, kwam op 
verschillende manieren ter sprake, opvallend 
genoeg enkel op een positieve manier. Hoewel in 
het begin nog gezegd werd dat het leek alsof er een 
tand uit een gebit was geslagen, werd de opening 
snel gezien als een voordeel. In de eerste plaats 
ten gunste voor uitbreiding van aangrenzende 
woningen. Er werden hierbij oplossingen 
aangedragen, zoals twee woningen samenvoegen 
en één beuk met entree weghalen. 

Ten tweede biedt het ook mogelijkheden voor 
meer toegang tot de achterzijde van de woningen. 
dit gaf echter een interessante tegenstelling. Aan 
de ene kant wordt de toegang tot een gezamenlijke 
binnentuin als winst beschouwd. dit komt vooral 
door het inspirerende voorbeeld van de Van 
Swietenhof. Aan de andere kant ziet men het als 
een groot gevaar voor inbraak langs de achterkant. 
Het patroon Keuze van toegang tot de woning wordt 
dan ook als negatief beoordeeld. “gelukkig hebben 
we achter geen pad, want dan hadden we ook 
inbrekers”. Toch moest gezegd worden dat het bij 
de Van Swietenhof wel veilig is. de truc is volgens 
de initiatiefnemer dat het afgesloten kan worden: ’s 
avonds wordt het hek op slot gedaan en ’s ochtends 
weer geopend. 

Ter illustratie vertelde men over de pleintjes van 
Parijs. deze “postzegeltjes” hebben altijd een hek en 
worden in de gaten gehouden door omwonenden, 
vooral ouderen. “‘t Maakt het groen, en kijk maar, al 
die postzegeltjes, allemaal een hekkie d’r omheen 
en d’r zit iemand”. Als het om de achterzijde gaat, 
dan moet het afgesloten en gereguleerd kunnen 
worden, is de conclusie.

de behoefte aan gezamenlijke buitenruimte, maar 
dan wel een gecontroleerde, is sterk. Hier komen 
veel verschillenden patronen samen en deze 
worden uitgewerkt tot vormen die de schaal van 
de straat en het bouwblok overstijgen. Zo kwam 
er het idee om aan twee kanten een portiek weg 
te halen. In ieder geval de onderste woning, zodat 
er een doorgang komt van de ene naar de andere 
kant. de tuinen die in onbruik zijn, kunnen dan tot 
gezamenlijke tuin gemaakt worden. 

Het kan echter nog groter. omwille van de privacy 
zouden beter de woningen langs één straat 
helemaal moeten verdwijnen, zodat er een grote 
groene oppervlakte ontstaat tussen twee halve 
bouwblokken (zie afbeelding 15 op p.18). of nog 
beter, gewoon één van de tussengelegen blokken 
helemaal verwijderen.

deze ideeën leverde titels voor nieuwe 
patronen op: Bouwblokken verbinden en 
Tuinen teruggeven aan bewoners. Bouwblokken 
verbinden gaat over het toe-eigenen van de 
voorkant door een andere inrichting, gepaard 
met sociale activiteiten. Tuinen teruggeven 
aan bewoners gaat over het verkleinen van de 
private tuinen en daardoor een gezamenlijke 
tuin toegankelijk maken voor bewoners van 
bovenwoningen. 

Tot slot kwam er ook nog een radicaler 
patroon: Totale sloop voor bos Carnisse. dit 
patroon vertegenwoordigt het idee dat de 
woningen te verouderd zijn om te verbeteren. 
Sloop en vergroening van de buurt is de enige 
oplossing. Er kunnen dan eengezinswoningen 
voor terugkomen. 
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Afbeelding 8: Illustratie van de besproken patronen 
rond ‘een portiek ertussenuit’ en ‘een gedeelde tuin’ 
(Groen is positief gewaardeerd, oranje is negatief, 
gearceerd is een nieuw patroon en grijs is een 
onbesproken patroon)



rUIMTE Voor AANPASSINGEN EN UITBrEIdING 
VAN woNINGEN

dit patroon kwam vooral ter sprake in relatie 
met het patroon Een portiek ertussenuit en de 
patronen waarin de achtertuinen aan bod kwamen. 
de waardering, vier groen en één oranje, laat 
een aarzeling zien. dat kwam doordat huidige 
woningaanpassingen volgens enkelen niet 
altijd een goed resultaat opleveren. Bestaande 
aanbouwtjes lijken geknutseld en worden met 
“duiventilletjes” vergeleken.

de vraag is of de woning nog wel het verbeteren 
waard zijn. Ze zijn gehorig door de houten vloeren. 
de badkamer, de keuken en ook het toilet vindt 
men te klein: “ze voldoen niet aan de eisen van 
deze tegenwoordige tijd”. Bovendien hebben de 
woningen geen lift, waardoor ze niet geschikt zijn 
voor (oudere) mensen met een beperking. daar 
staat echter een lage huurprijs tegenover. deze is 
soms extra laag door de lange periode dat iemand 
er huurt, in een enkel geval al vanaf de oplevering 
van de woningen in 1939. 

Het samenvoegen van twee woningen vond 
iedereen wel een goed idee. Bij een voorbeeld in 

de Meester Arendstraat zijn de tuinen opgesplitst 
en heeft ook de bovenwoning toegang tot de tuin 
via een trap. Uitbreiden aan de achterkant achtte 
men ook een optie: “Er kan best drie meter van de 
tuinen af, die zijn nu erg groot”. In relatie met een 
weggebroken portiek kan het een oplossing zijn 
om meer grotere woningen in de wijk te krijgen. 
Er moet wooncarrière kunnen worden gemaakt en 
men zou “best een blokje willen opofferen voor meer 
eengezinswoningen en grotere woningen”. daarbij 
kwam ook de term Levensloopbestendigheid op 
tafel. Nieuwbouw van meerdere lagen, zodat er een 
lift kan komen. dan hoeven mensen niet meer de 
wijk uit wanneer ze slecht ter been zijn.

duidelijk is dat er genoeg oplossingen zijn om 
de woningen te verbeteren. dit moet echter wel 
substantieel zijn, want de overtuiging is dat lapwerk 
de wijk niet zal verbeteren. “Er moet een ontwerp 
gemaakt worden door een architect die zegt: dit is 
wat er mogelijk is en zoveel gaat het kosten”.

de discussie leverde een volgend patroon op: 
Tuinen verkleinen voor de uitbouw van woningen. 
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Afbeelding 9: Foto van een uitbouw onder constructie. 



bijlage II bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

oNZE STrAAT 

Onze straat was een patroon waar iedereen 
unaniem het over eens was: “zo zou de straat 
moeten zijn”. In het gesprek werden al snel tal van 
verbanden gelegd met andere patronen: De eigen 
straat vergroenen, Een stukje straat bij de woning, 
Een Gedeelde tuin, Een portiek ertussenuit en Ruimte 
voor aanpassing en uitbreiding van de woning. Het 
toe-eigenen van de straat wordt als hetzelfde 
beschouwd als het gezamenlijk inrichten van de 
straat met plantenbakken en geveltuinen. Er hoeft 
niet letterlijk ‘welkom’ bij de ingang te staan, maar 
wel iets dat aangeeft dat de straat een bijzondere 
plek is, iets “dat de blokken verbindt”. dit zou 
bijvoorbeeld door speciale verlichting gedaan 
kunnen worden.

opvallend is het verschil in beoordeling tussen 
De eigen straat vergroenen en Een stukje straat bij 
de woning. de eerste is enkel positief beoordeeld, 
over de tweede is men verdeeld. Het ene patroon 
toont plantenbakken en het andere versierde 
bankjes voor de woning. duidelijk is dat als het om 
vergroenen gaat men eerder positief is, dan als het 

over een andere vormen van toe-eigening gaat. de 
overtuiging is dat een bankje, of iets anders om een 
plekje te claimen voor de woning, een rotzooitje 
wordt of dat er misbruik van wordt gemaakt. 
Eenheid is daarbij belangrijk, maar niet helemaal. Er 
mag wel verschil zijn, zolang het er verzorgd uitziet. 
Er werd een voorbeeld gegeven over doeken 
tussen balkonspijlen. dit was prima, want dan zag 
je tenminste de rommel op het balkon niet meer, 
“Maar dan moet het niet van gonje zijn” 1.

Een probleem voor geveltuinen is de verhoogde 
kelder van de portiekwoningen. Hierbij werd 
echter ook een tegenvoorbeeld gegeven. Aan de 
Lepelaarsingel vindt men een hele rij woningen van 
hetzelfde type met gepersonaliseerde geveltuintjes 
(zie afbeelding 16). wat opvalt is, dat daar de stoep 
breed is en men alle ruimte heeft om iets voor de 
woning te doen. 

1 ‘gonje’ is een  oud woord voor goedkope ruwe stof, 

zoals sisaltouw.

WOONBLOKKEN
VERBINDEN

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDING VAN WONINGEN

ONZE STRAAT

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

BUITENSPELEN VOOR DE 
WONING
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Afbeelding 10: Illustratie van de 
besproken patronen rond ‘onze straat’ 
(Groen is positief gewaardeerd, oranje is 
negatief, gearceerd is een nieuw patroon 
en grijs is een onbesproken patroon)



wat zijn de oplossingen? ondergronds parkeren op 
het Amelandseplein werd geopperd. degene die 
in een aangrenzende straat woont, vindt dit prima, 
maar iemand die verderop woont, vindt dit al te ver. 
Een eenduidige oplossing voor het parkeren kwam 
er niet. Maar duidelijk is dat dit thema opgelost 
moet worden, willen er andere patronen kunnen 
slagen. 

Gezien de discussie kan men aan het volgende 
patroon denken: Parkeren onder het Amelandseplein.

AMELANdSEPLEIN ALS wooNKAMEr Voor dE 
BUUrT

Het Amelandseplein is een bijzonder gevoelige plek 
in de buurt. dat er eventueel een parkeergarage 
onder kon komen, was het enige bespreekbare. 
Alle andere pogingen om het Amelandseplein ter 
discussie te stellen mislukten. woningbouw is uit 
den boze, ook al mag alles eromheen met de grond 
gelijk gemaakt worden. ook het verhuizen van 
parkeerplaatsen naar het plein, ten behoeve van 
vergroening van de woonstraten, is als vloeken in 
de kerk. opmerkelijk is het dat, na alle ideeën die 
aangedragen zijn over sloop van woningen en de 
noodzaak voor een betere inrichting van de straat, 
juist verandering van de grootste open ruimte in de 
buurt een taboe blijkt te zijn. 

Misschien is een verklaring te vinden in de titel 
van dit patroon en de tien groene stickertjes die 
het heeft gekregen. dat het Amelandseplein als 
woonkamer voor de buurt fungeert komt van 
menigeen in de wijk en wordt uiteindelijk ook in 
beleidsstukken zo verteld (deelgemeente Charlois 
2009). Gezien de activiteiten die er zich afspelen, 
heeft het inderdaad een belangrijke sociale functie 
voor de buurt. 

IEdErEEN EEN AUTo Voor dE dEUr

“Maar wat kan je nou mooi maken aan een straat? Er 
staan alleen maar auto’s, auto’s en nog eens auto’s”. 
dit was het bruggetje naar het patroon dat één 
van de weinige was met meer oranje dan groene 
stickertjes. Voor de één moet de auto weg uit het 
straatbeeld om plaats te maken voor patronen 
zoals Onze straat en de eigen straat vergroenen. 
ook speelruimte voor kinderen werd genoemd. 
Het patroon Buitenspelen voor de woning is dan ook 
positief beoordeeld. 

Niet iedereen is het hier mee eens. Parkeren voor 
de deur is voor iemand die er voor zijn werk van 
afhankelijk is belangrijker dan voor mensen die 
de auto in hun vrije tijd gebruiken. dit wordt ook 
bevestigd door iemand die zich sterk maakt voor 
groene straten. “Het is niet erg om een stukje te 
lopen. Twee straten misschien, maar drie is te ver”. 

IEDEREEN EEN AUTO 
VOOR DE DEUR

PARKEREN
ONDER HET 

AMELANDSEPLEIN

AMELANDSEPLEIN ALS 
WOONKAMER VOOR DE BUURT
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Afbeelding 11: Illustratie van de besproken patronen rond 
‘Iedereen een auto voor de deur’ en ‘Amelandseplein als 
woonkamer voor de wijk’. (Groen is positief gewaardeerd, 
oranje is negatief, gearceerd is een nieuw patroon en grijs is een 
onbesproken patroon)
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Het patroon Een eigen voordeur is niet besproken. 
Het is verdeeld beoordeeld met drie oranje en 
drie groene stickertjes. Tijdens de waardering 
werd er door enkelen gezegd dat ze hun portiek 
liever inwisselden voor een eigen voordeur. dit 
is gemakkelijker, dan hoefde men ook niet meer 
gezamenlijk voor het portiek te zorgen. 

ook De tussentijd is als patroon niet voorgekomen 
in de discussies. Gezien de vele veranderingen die 
voorgesteld zijn, is dit patroon wel erg van belang. 
In gesprekken tijdens de waardering kwam naar 
boven dat tussentijdse programmering kansen 
biedt voor vergroening van de wijk. 

Het patroon De gevel als uithangbord van je 
cultuur is overwegend positief gewaardeerd. Er 
zijn in de workshop een aantal dingen gezegd 
over het personaliseren van het gevelbeeld. 
deze gaan niet over culturele verschillen, maar 
eerder over individuele verschillen. Uiteindelijk 
is verscheidenheid toegestaan, zolang het maar 
een verzorgde indruk geeft. wat verzorgd en 
onverzorgd is, kan wel afhangen van de culturele 
achtergrond.

oVErIGE PATroNEN

Er zijn ook een aantal patronen niet in beeld 
gekomen. de vraag is of er vanuit de dingen die wel 
gezegd zijn, uitspraken hierover gedaan kunnen 
worden.

wIJK EN STAd

wat betreft de wijkoverstijgende schaal, zijn Route 
van verblijfsruimtes, Eilandenbuurt: onderdeel van de 
stad, Ingang van de wijk en Voorzieningen voor wijk en 
stad niet aan bod gekomen. dat de Eilandenbuurt 
onderdeel moet zijn van de stad komt duidelijk naar 
voren in de discussie. Het belang van een Boulevard 
tussen Carnisse en Zuidplein zegt al veel. daarnaast 
sprak men over het belang van het Zuiderpark, de 
Pleinweg en de goede verbindingen via de metro 
naar ander delen van de stad. de verbinding met de 
rest van de wijk wordt als vanzelfsprekend ervaren. 
de relatie met de Tarwewijk kwam echter helemaal 
niet ter sprake. 

Het patroon Ingang van de wijk is niet besproken, 
maar wel positief gewaardeerd. Hoe men dit heeft 
opgevat is niet precies te zeggen. Eventueel is 
er een verband te leggen met de Boulevard en de 
Goereesestraat als wandelgebied.

over Route van verblijfsruimtes mag gezegd worden 
dat men graag meer verblijfsplekken ziet in de wijk, 
vooral als ze groen zijn. of dit in de vorm van een 
route moet, is niet besproken. wel kan de Boulevard 
als een voorbeeld hiervan gezien worden. 

Het patroon Voorzieningen voor wijk en stad zou in 
verband kunnen worden gebracht met hetgeen 
gezegd over de V&d en de C&A, die er vroeger 
zaten. Het sluiten daarvan wordt als een verlies 
gezien voor de wijk, maar de terugkomst niet als 
realistisch. 

BUUrT EN STrAAT

Het Woonblok als coöperatie blijkt al te bestaan. 
Een van de deelnemers is voorzitter van een VVE 
waar alle drieënvijftig woningen van een blok bij 
zijn aangesloten. Ze hebben gezamenlijk plannen 
gemaakt om de woningen op te knappen. “Maar”, 
werd er gezegd, “met groot onderhoud worden de 
woningen niet groter”. Verregaande ingrepen, zoals 
woningen ertussenuit halen, is met die aanpak dus 
niet mogelijk. 

GEZAMENLIJKE RUIMTE

ROUTE VAN VERBLIJFSRUIMTES 

INGANG VAN DE WIJK

WOONBLOK ALS COÖPERATIE

EEN EIGEN VOORDEUR
DE TUSSENTIJD

DE GEVEL ALS UITHANGBORD 
VAN JE CULTUUR
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Afbeelding 12: Illustratie van overige patronen. 



Naast het bespreken van de patronen kwam er ook 
nog iets anders ter sprake dat juist de positieve 
kenmerken van de buurt in beeld brengt. In het 
gesprek werd op een bepaald moment de vraag 
gesteld: “wat zijn dan toch de redenen waarom we 
met z’n allen hier in de wijk blijven wonen?”. Het 
belang van de vraag zit hem in het deel ‘met z’n 
allen’. Men realiseerde zich dat iedereen in de groep, 
ondanks de verloedering, er al heel lang woont. 
Het gesprek dat volgde deed een boek open over 
de samenloop van omstandigheden en keuzes die 
hiertoe hebben geleid. 

Ten eerste is een belangrijke motivatie om te 
blijven wonen in de buurt, de historische band die 
men heeft met de buurt. Men woont hier al lang 
en deze vertrouwdheid is veel waard. Hier ben ik 
opgegroeid en hier zal ik blijven, is het idee. dit 
hangt samen het sociale netwerk dat men in de 
wijk heeft. Familie, vrienden, maar ook de bekende 
gezichten op straat. 

wAAroM BLIJFT MEN IN dE wIJK woNEN?

Voor een aantal mensen is het ‘naar de stad gaan’ 
vanuit een klein dorp een grote verademing 
geweest en iets dat ze nooit meer willen inruilen, 
ondanks de ongemakken.

“ik kom zelf uit Brabant, ik zou nooit meer terug 
willen. waar ik nu woon zal ik mijn ogen dicht doen 
ook.”

ook de kosten spelen een grote rol voor de huurders 
onder de groep. de huur is slechts geïndexeerd 
sinds men er is komen wonen.

de locatie blijkt ook een belangrijk reden te zijn. de 
ligging tussen stedelijke voorzieningen is hierbij van 
grote waarde. dit blijkt uit het verhaal van iemand 
die wegens gezondheidsproblemen niet meer kon 
autorijden. door het dichtbij gelegen openbaar 
vervoer kon ze nog wel gemakkelijk naar haar werk 
buiten rotterdam. ook was het Zuiderpark voor 
diegene een middel om veel buiten te komen. 
Meermaals werd gezegd dat het Zuiderpark voelt 
als echt buiten de stad zijn. 
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Afbeelding 13: Foto van de markerstraat. Aan het eind, vlak achter de woningen zit het 
Zuidplein en het metro- en busstation.
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Hierboven is besproken wat men in globale 
lijnen over de patronen heeft gezegd tijdens de 
workshop. Hieruit wordt al een heleboel duidelijk 
over de wijk en worden voorzetten gedaan voor 
nieuwe patronen. daarnaast is er nog veel meer 
gezegd tijdens de bijeenkomst en worden ook nog 
andere zaken duidelijk als we vanuit verschillenden 
hoeken naar deze resultaten kijken (zie afbeelding 
14).

 wELKE PATroNEN ZIJN HET MEEST BELANGrIJK?

Afgaande op de felheid van de discussie en de 
waardering, zijn de patronen Amelandseplein als 
woonkamer van de buurt, Onze straat, Boulevard 
tussen Carnisse en Zuidplein en Iedereen een auto 
voor de deur de belangrijkste patronen. Hier was 
veel over te zeggen of ze lagen gevoelig in de 
groep. Niet over alles is men het eens geworden. 

ANALySE VAN dE rESULTATEN

oVEr wELKE PATroNEN ZIJN ZE HET ALLEMAAL 
EENS?

Men was het snel eens als het ging om een betere 
en groenere inrichting van de buitenruimte, zowel 
voor als achter de woning. Het gezamenlijk toe-
eigenen van plekken zoals een tuin, de straat, maar 
ook het Amelandseplein, wordt gezien als een 
bindmiddel waar iedereen achter staat. 

Individuele toe-eigening van plekken valt echter in 
minder goede aarde. Vanuit ervaring is men bang 
voor verrommeling en misbruik.

Men is het er ook over eens dat er een betere 
verbinding moet komen naar het Zuidplein. Los 
van wat dit zal opleveren, is er behoefte aan routes 
waarlangs men graag beweegt, in plaats van de 
wirwar aan straten met weinig verblijfskwaliteit 
die nu gebruikt worden om naar het Zuidplein te 
komen. dit geldt overigens ook voor de verbinding 
met andere gebieden zoals het Zuiderpark. 

waar verdeeldheid over was, is de plek die de auto 
moet innemen in de buitenruimte. deze staat 
vergroening en gebruik voor sociale activiteiten in 
de weg, maar het is ook fijn om dicht bij de woning 
te kunnen parkeren. 

IEDEREEN EEN AUTO 
VOOR DE DEUREILANDENBUURT: 

ONDERDEEL VAN DE STAD

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE 
EN ZUIDPLEIN

VERASSENDE WINKELS IN 
KLEINE STRATEN OM DE HOEK
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Afbeelding 14: overzicht van alle besproken en nieuw 
patronen. 



NIEUwE PATroNEN

op verschillende momenten zijn er nieuwe 
patronen voorgesteld. deelnemers hebben een 
titel opgeschreven die de oplossing weergeeft. 
Sommige daarvan heb ik zelf opgeschreven na 
aanleiding van ideeën uit de discussie. In het 
schema (afbeelding x.x) is te zien in welk verband de 
nieuwe patronen ter sprake kwamen. op volgorde 
naar schaal zijn de nieuwe patronen:

1. Tuinen verkleinen voor uitbouw woningen

2. Tuinen teruggeven aan de bewoners

3. Bouwblokken verbinden

4. Parkeren onder het Amelandseplein

5. de Goereesestraat als wandelgebied met 
winkels

6. Totale sloop voor bos Carnisse

de eerste drie gaan over directe behoeftes rond 
de woning: ruimte voor grotere woningen, 
toegankelijkheid van ongebruikte achtertuinen 
voor bewoners van bovenwoningen en samenhang 
tussen twee bouwblokken brengen door de straat 
als verblijfsruimte te gebruiken. Het vierde patroon 
speelt zich op een hogere schaal af en speelt een rol 
om voorgaande drie mogelijk te maken. 

Het patroon De Goereesestraat als wandelgebied met 
winkels is het enige patroon dat een uitspraak doet 
over hoe de buurt in de toekomst op hogere schaal 
in contact staat met omliggende gebieden. 

Totale sloop voor bos Carnisse is het patroon dat de 
onvrede uit over de huidige staat van de woningen. 
Groen mag ervoor in de plaats komen. Het maakt 
duidelijk dat sloop bespreekbaar is en er niet 
nodeloos vastgehouden hoeft te worden aan het 
oplappen van bestaande woningen. 
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Afbeelding 15: Illustratie van het nieuwe patroon ‘bouwblokken 
verbinden’. 
Van boven naar onder: een doorbraak van twee portieken, aan 
beide kanten van de straat verdwijnt een rij woningen, een heel 
bouwblok ertussenuit. 
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ANALySE PEr THEMA

Verdere analyse van de discussies en keuze van 
patronen laat meer zien dan enkel de beoordeling 
van de patronen. Een aantal thema’s kwam aan de 
orde en is belangrijk voor de verdere ontwerpstudie.
Ten eerste valt het op dat er duidelijk opvattingen 
zijn over hoe de buitenruimte wel of niet beheerd 
dient te worden. deze complexe waardering laat 
zien waar de kern van ergernis op dit onderwerp 
zit. Ten tweede viel het onderscheid op, maar vooral 
ook de overeenkomsten tussen voor- en achterkant 
van de bebouwing. Tot slot is er, vooral op het einde 
van de workshop, veel gezegd over de schaal tussen 
woning en buurt. Juist deze schaal is nog weinig 
vertegenwoordigd in de eerste patroonselectie. 

EENHEId EN BEHEEr VAN dE BUITENrUIMTE. 

Veel problemen in de buitenruimte gaan over het 
beheer. “wie zal het verzorgen?” en “hoe gaat men 
dat handhaven?”. onverzorgde tuinen worden 
“vuilnisbelttuinen” genoemd en spullen aan de 
voorkant of op het balkon een “rotzooitje”. doeken 
voor balkonnetjes die “rommeltjes” verbergen 
mogen best verschillende kleuren hebben, maar 
het mag geen “gonje” zijn. de buitenruimte, zowel 
privaat als openbaar, moet er netjes uitzien. Aan 
de ene kant moet er eenheid zijn, maar er mag ook 
verschil zijn, zolang het er maar verzorgd uitziet.

daarnaast gebruikt men het woord ‘wijkbewustzijn’. 
wanneer bewoners zien dat andere mensen ergens 
zorg voor dragen verbetert hun wijkbewustzijn. 
Er werd gezegd dat goede voorbeelden tot stand 
komen door goede voorgangers, die zich blijven 
inspannen voor de straat. 

duidelijk is dat er veel bewoners zijn die zich graag 
inzetten voor een goede woonomgeving. Beheer 
en afstemming daarvan is een nauwgezet spel 
van individuele- en groepsverantwoordelijkheden. 
de voorwaarden om je ergens voor in te spannen 
zijn nu vaak afwezig. Veel straten worden formeel 
beheerd door de deelgemeente en bewoners 
kunnen daar nauwelijks tussen komen. Alles wat er 
in de straten gebeurt is kwetsbaar, omdat er weinig 
sociale controle is en een duidelijke markering niet 
is toegestaan. Individuele toe-eigening ligt echter 
gevoelig. de inrichting van de buitenruimte moet 
daarom vanuit gezamenlijke belangen gebeuren, 
op een dusdanige manier dat individuele 
afwijkingen ook mogelijk zijn.

PrIorITEIT

Hoewel er veel gesproken werd over de inrichting 
van de openbare ruimte en het creëren van semi-
openbare ruimte, ontstaat uiteindelijk de indruk dat 
verbetering van de woningen prioriteit heeft. de 
problematiek beschreven - gehorigheid, te klein, 
moeilijk aan te passen, geen lift - laat zien dat hier 
een groot deel van de redenen ligt waarom mensen 
weinig willen investeren in de woning. 

Het ‘laaghangend fruit’ lijkt daarentegen meer 
te vinden in de verbetering van de directe 
woonomgeving. Het toegankelijk maken van 
kwalitatieve buitenruimte voor alle woningen en 
de straat meer verblijfskwaliteit geven, zal direct 
op veel waardering kunnen rekenen en het wonen 
aantrekkelijker maken. dit onder voorwaarde dat 
het beheer, zowel achter als voor de woning, goed 
georganiseerd kan worden. 

IS HIErMEE dE ProBLEMATIEK GEdEKT?

Hiervoor kijken we terug naar wat er in het begin 
gezegd werd tijdens de kennismaking en de 
opwarming. de besproken oplossingen gaan veel 
over het toe-eigenen, inrichten en beheren van de 
buitenruimte. de problemen die in het begin werden 
aangegeven, geven aan dat men als bewoner juist 
hier controle mist. de frustratie van verloedering 
voor de deur, zonder dat er verantwoordelijkheid 
voor wordt gedragen. Meer verblijfskwaliteit in de 
straten en een duidelijke markering van territoria 
kan de sociale controle versterken. daarnaast is 
de mogelijkheid voor het afsluiten van bepaalde 
plekken belangrijk. 

overbewoning en huisjesmelkers zijn niet direct op 
te lossen met deze ingrepen. wanneer woningen 
kunnen worden uitgebreid en aangepast, 
zou dit echter wel de snelle doorstroom van 
bewoners kunnen beperken. differentiatie en 
levensloopbestendigheid zorgen ervoor dat 
bewoners kunnen doorstromen in verschillende 
fasen van hun leven, zonder daarvoor de buurt 
te hoeven verlaten. de oplossingen uit de 
workshop dekken een deel van de problemen. 
Hoe de oplossingen indirect met de problematiek 
samenhangen, is misschien nog wel belangrijker.
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VErSCHIL TUSSEN Voor EN ACHTErKANT

Het is interessant hoe de verschillen en 
overeenkomsten tussen voor- en achterzijde van de 
woningen duidelijk worden in de discussie. Als men 
het over de voorkant heeft, dan is duidelijk dat dit 
een formele ruimte is waar vooral de deelgemeente 
voor het beheer moet zorgen (zie tabel 1). de 
inspanning van bewoners om er iets moois van te 
maken is goodwill. de motivatie daarvoor verdwijnt 
snel wanneer anderen niet meedoen. 

de achterkant is een kwetsbare plek. Meer 
toegangsmogelijkheden creëren is gevaarlijk, want 
dan kan er ingebroken worden of kunnen er zich 

hangjongeren ophouden. de tuinen zijn privaat, 
maar men kan er niet zomaar alles doen en laten. 
Beide kanten van de woning vallen dus onder een 
sociale controle van omwonenden. dat betekent 
dat de achterkant minder informeel is dan men in 
eerste instantie zou denken. 

Voor- en achter begint in elkaar over te lopen 
wanneer ook de straat een grotere rol krijgt en de 
bouwblokken verbindt. wanneer tuinen niet goed 
gebruikt worden, dan mogen ze een gezamenlijke 
tuin worden en bereikbaar worden gemaakt voor 
andere omwonenden.

Voorkant Achterkant 
Openbaar  Privaat
Domein van de gemeente Domein van de bewoner
“Is van hen”  “Is van ons”  
Wordt rommelig als iemand zich een stukje toe-eigent Kan een gezamenlijke tuin worden aangelegd
Hier speelt parkeren een rol Ruimte voor uitbouwen woningen 
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Afbeelding 16: Fotoserie van de gevels van woningen aan de 
Lepelaarsingel, ingericht zijn door bewoners. 

Tabel 1: typering voor- en achterkant 
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dE TUSSENSCHAAL

Te verwachten was dat de patronen die het meest 
aansluiten bij de belevingswereld van de bewoners 
het meest besproken zouden worden. dit klopte 
voor een deel. Hoewel patronen op alle schalen 
besproken zijn, kon men over de patronen die over 
de woningen en de straat gingen veruit het meest 
en gedetailleerdst vertellen. Het bleef echter niet 
strikt bij de woning, de achtertuin of de stoep. Men 
zocht ook een verband op schaal van meerdere 
woonblokken. 

In de Rationele stad  (Castex et al. 2007) stelt men 
de vraag of het bouwblok in het dagelijks gebruik 
als een onderscheidende eenheid ervaren wordt, 
aangezien het samengestelde vorm is, waarvan 
straat, kavel, bebouwing en tuin deel uitmaken. 
In de groep leek dit wel het geval. Het bouwblok 
was de eenheid als het om de achterkant ging, de 
straat met de gevels als het om de voorkant ging. 
Het onderscheid tussen voor- en achterkant is 
daarmee erg scherp. In zijn huidige vorm lijkt het 
onaantastbaar begrensd. de bouwblokken in de 
Eilandenbuurt zijn dus, ondanks de modernistische 
bouwstijl, nog altijd nauw verwant aan de gesloten 
bouwblokken van oud-Carnisse.

Met de voorgestelde patronen en ideeën echter, 
wordt ten eerste aangetoond dat er behoefte is 
aan een mindere strikte scheiding tussen voor- 
en achterkant en ten tweede dat hiermee ook 
het bouwblok als geheel en in samenhang met 
tegenoverliggende bouwblokken als onderdeel 
van het ontwerp gezien kan worden. Het patroon 
Woonblokken verbinden in verband met Onze 
straat maakt bijvoorbeeld de straat dominanter als 
verblijfsruimte en brengt als het ware een nieuwe 
entree, een nieuwe voorkant, naar het begin 
van de straat. Tegelijkertijd zullen doorgangen 
om achtertuinen bereikbaar te maken, ook de 
achterkant van de bouwblokken onderdeel uit laten 
maken van dit systeem. Concluderend biedt deze 
transformatie van het bouwblok een tussenschaal 
tussen de woning en de buurt. 

wAT ZEGGEN dE rESULTATEN

de groep is niet representatief voor de wijk en 
slechts een klein deel bezit een eigen woning. 
dat betekent dat de uitkomsten van deze 
workshop niet zomaar één op één kunnen 
worden overgenomen in het ontwerp. de groep 
bestaat wel uit mensen met een lange ervaring 
in de wijk en kennen veel andere bewoners. Tal 
van onderwerpen zijn aan bod gekomen op alle 
schaalniveaus. Uit de nuanceringen in de discussies 
blijkt het vermogen van de groep om vanuit andere 
perspectieven naar de wijk te kijken, waarbij men 
de eigen positie kan relativeren. In dit opzicht zijn 
de resultaten een goede validatie van de patronen 
en kunnen de nieuwe ideeën gebruikt worden als 
oplossingsrichtingen voor het ontwerp. 

HoE ZoUdEN dE rESULTATEN ANdErS KUNNEN 
ZIJN ALS Er ANdErE GroEPEN AAN TAFEL HAddEN 
GEZETEN?

Ten eerste is de kans groot dat een andere 
groep gemiddeld jongere deelnemers heeft. de 
herinneringen aan ‘betere tijden’ vormen dan 
minder het referentiekader. wellicht kan de wijk, 
vanuit dat perspectief, juist alleen maar verbeteren. 

Als het om allochtone bewoners gaat dan kan het 
zijn dat zij zich meer vinden in het winkelaanbod 
in oud-Carnisse en aan de Pleinweg dan de 
autochtone bevolking. wat betreft de Poolse 
bevolking is er nog weinig dat specifiek voor hen is. 

waarschijnlijk is de visie op hoe dominant de auto 
mag zijn in het straatbeeld anders. Bekend is dat de 
auto in andere culturen soms een veel belangrijkere 
rol speelt, zoals in de Turkse (Boelens 2009). de 
schatting is dat het ontwerp van het parkeren 
minstens zo veel discussie oplevert als in deze 
bijeenkomst, zo niet meer. 

Een overbruggende factor hierin kunnen 
speelvoorzieningen voor kinderen zijn en de 
daarbij gepaarde verblijfsmogelijkheden voor 
ouders. dit kwam impliciet aan de orde in deze 
groep. Bij jongere en zeker ook allochtone groepen 
spelen kinderen waarschijnlijk een grotere rol in de 
gebruikswaarde van de woonomgeving, want juist 
de Turkse, Marokkaanse en overig niet-westerse 
bevolkingsgroepen hebben relatief het grootste 
aandeel in gezinnen met veel kinderen (CoS 2012).

21



dE worKSHoP

duidelijk mag zijn dat de bijeenkomst een schat aan 
informatie heeft opgeleverd over de Eilandenbuurt 
en haar toekomst. de positieve beoordeling van 
bepaalde patronen, maar vooral ook hetgeen 
dat de patronen teweeg hebben gebracht  in de 
discussie, laat zien dat de veronderstellingen goed 
de thema’s dekken. 

de deelnemers uit deze groep zijn mensen die 
bereid zijn om veel te doen voor de buurt en de 
buitenruimte in het bijzonder. Hiervoor moeten 
echter wel de juiste condities geschapen worden, 
die men in staat stelt om vanuit eigen of gezamenlijk 
initiatief zorg en tijd te besteden aan het beheer van 
de woonomgeving. ook wat betreft uitbreiding en 
verbetering van woningen, is duidelijk geworden 
dat hiervoor initiatieven zijn en dat deze versterkt 
kunnen worden met ingrepen op de schaal van het 
bouwblok, zoals het verkleinen van de tuinen ten 
gunste van uitbreiding van de woning. 

dE PATroNEN

de uitkomsten van de patronen zijn samen te 
vatten zoals het op de avond is samengevat:

“Beter wonen en groen, we hebben aan de muur 
een hoop patronen die daar handen en voeten 
aan geven. Er mag gesloopt worden, graag zelfs, 
maar ook subtiel, een aantal doorbraken, zodat dat 
groen ontsloten wordt, ook voor andere bewoners, 
en dat het gezamenlijk beheerd kan worden. Het 
moet vooral niet publiek zijn, want dan wordt het 
een bedreiging en de straten, daar moet je echt het 
gevoel hebben dat je te gast bent. Verbindingen 
met de rest van de stad, Hart van Zuid, Zuidplein 
en ook naar beneden, dat kan ook, het zal zelfs 
beter zijn voor Carnisse. Tot slot, parkeren, aan de 
ene kant graag in de straat, maar de straat moet 
ook voor andere dingen gebruikt kunnen worden. 
Eigenlijk is niet duidelijk hoe dat goed samen gaat. 
de parkeergarage op het Amelandseplein kan een 
oplossing zijn. Parkeren is in ieder geval een opgave 
waar naar gekeken moet worden.”

CoNCLUSIE

Vanuit de analyse wordt duidelijk dat het verbeteren 
en veranderen van de woningen de prioriteit heeft, 
maar dat verbetering van de directe woonomgeving 
het snelste resultaat heeft op de leefbaarheid van 
de buurt. daarmee kan dit ingezet worden als 
middel om op de lange termijn verbetering van de 
woningen teweeg te brengen.

de inrichting van de buitenruimte moet vanuit 
gezamenlijke belangen gebeuren, op een 
dusdanige manier dat ook individuele afwijking 
wordt geaccepteerd. Hierbij is er behoefte aan een 
minder strikte scheiding tussen voor- en achterkant, 
maar wel één die gereguleerd kan worden door 
de bewoners. Het bouwblok wordt daarmee, als 
geheel en in samenhang met tegenoverliggende 
bouwblokken, onderdeel van het ontwerp. de 
transformatie van het bouwblok biedt op deze 
manier een tussenschaal tussen de woning en de 
buurt.

Belangrijke opgave voor verder ontwerpstudie:

•	 Aandacht voor de rol van het Amelandseplein 
voor de buurt en de stad. welke rol kan het 
spelen voor de vernieuwing van de wijk?

•	 Hoe ontstaat er samenhang tussen 
verschillende bouwblokken en woonstraten?

•	 op welke manier kan parkeren in de 
woonstraten worden opgelost zonder dat het 
goede verblijfsruimte in de weg staat? 
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dit verslag is gemaakt als onderdeel van een 
afstudeerscriptie. Het onderzoek is gebeurd op 
eigen initiatief zonder opdracht door een instantie 
of organisatie.
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