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> luchtfoto Rotterdam en omstreken

> Charlois naast het havengebied in Rotterdam-zuid

> Luchtfoto van de wijk Charlois met straatnamen.
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De problematiek in achterstandswijken haalt meer en meer het nieuws en 
de politieke agenda. Wijken worden als politiek strijdveld gebruikt om discussies 
uit te lokken over maatschappelijke problemen waar veel onvrede over bestaat. 
Het actieplan Krachtwijken werd opgezet door ex-minister voor Wonen, Wijken 
en Integratie, Ella Vogelaar, om hier stevig de schouders onder te zetten [1]. In dit 
rapport worden veel problemen benoemt die over het algemeen sociaal van aard 
zijn, maar er zijn ook problemen die een ruimtelijke kant hebben, bijvoorbeeld 
verloedering of de eenzijdigheid van de leefomgeving die weinig mogelijkheden 
voor sociale contacten toelaat. De vraag is hoe men sociale problemen in de wijk 
het hoofd kan bieden door middel van een ruimtelijke aanpak. 

In het nieuwe Charter van Athene uit 2003 wordt gezegd dat het 
stedenbouwkundig ontwerp een rol moet spelen in de sociale samenhang van de 
stad en zijn wijken [2]. 

Er wordt nadruk op gelegd  dat de stedenbouwer zorg besteedt aan 
voorzieningen voor recreatie en vrijetijdsbesteding, individuele en collectieve 
veiligheid en aan veranderingen die individuele ontmoetingen vergemakkelijken. 
Een gebrek aan fysieke verbondenheid en continuïteit door de tijd verstoort de 
samenhang in een stad of wijk. Met name de continuïteit van is belangrijk voor de 
sociale structuren, culturele patronen en voor de identiteit van een plek. 

In het project in Charlois heb ik ervaren hoe deze continuïteit verstoort kan 
worden en leegte kan achterlaten, zowel fysiek in de wijk, als in de betekenis die 
een plek had en heeft. Ik denk niet dat stedenbouwkunde het gedrag van mensen 
direct kan veranderen, maar de vormgeving van de openbare ruimte kan echter 
gunstig gedrag wel belemmeren. De stedenbouwkundige moet dit tegengaan. 
Zeker als de problemen zo ver uit de hand lopen dat er autoritaire oplossingen 
worden gezocht als een samenscholings verbod, terwijl in een wijk als Charlois 
ontmoetingen tussen mensen zo belangrijk zijn. De titel Samenscholen Geboden 
heb ik gekozen om aan te geven dat, als het gaat om ontmoetingen van mensen in 
de openbare ruimte, de stedenbouwkundige vormgeving geen graan breed in de 
weg mag liggen. 

voorwoord

> Samenscholen naast een bordje “Samenscholen Verboden” tijdens 
een excursie van Barend Rombout.



4

Inleiding 5

Studie van informele ontmoetingsplekken  6
•	 Aanpak
•	 Informele ontmoetingen en sociale verbinding: het belang van de ontmoetingsruimte
•	 Openbare ruimte in Charlois
•	 Referenties: manieren van omgaan met ontmoetingsplekken
•	 Standpuntbepaling en debatsessies

Een ontwerp voor het Gouwplein: principe voor informele ontmoeting 18
•	 Aanleiding 
•	 Analyse Gouwplein
•	 Activiteiten
•	 Verbindingen
•	 Swot
•	 Ontwerpprincipes voor het Gouwplein
•	 Ingrepen

Conclusie 35

Discussie en aanbevelingen 36

Bronnen 37
•	 Literatuur
•	 Illustraties

inhoud



5

Ra
pp

or
t “

sa
m

en
sc

ho
le

n 
ge

bo
de

n”

inleiding

Vanwege de stedenbouwkundige actualiteit van de ontwikkelingen in de 
krachtwijken heeft de TUDelft een dependance opgezet in Oud-Charlois, de 
Veldacademie. De Veldacademie maakt het mogelijke om regelmatig de wijk in te 
gaan en geconfronteerd te worden met de staat van de leefomgeving en wat er 
speelt onder de bewoners. Deze ontwerpstudie heeft als doel nieuwe creatieve 
oplossingen te bieden voor de wijk Oud-Charlois en tegelijkertijd als oefening 
voor mijzelf om ervaring op te doen met de realiteit en de complexiteit van de 
problematiek in deze wijk en de mogelijkheden die deze wijk biedt.

De bevolking van Charlois bestaat uit 43% niet-westerse allochtonen met 
48 verschillende nationaliteiten (CBS 2008). Weinig mensen die geboren zijn 
in Charlois wonen er nog. Dit schept een situatie waarin de afstand tussen 
mensen zeer groot is . De sociale samenhang tussen bewoners staat hierdoor 
onder druk. Instanties als het wijkcentrum, met onder andere een bibliotheek 
en kinderopvang, bieden goede gelegenheid voor mensen uit de wijk om elkaar 
te ontmoeten. De openbare ruimte laat echter veel te wensen over. Door een 
gebrek aan verblijfskwaliteiten, veiligheid en gebruiksmogelijkheden biedt de 
openbare ruimte te weinig gelegenheid voor, of belemmert zij zelfs, informele 
ontmoetingen. 

De noodzaak van informele contacten en sociale netwerken in een wijk zijn 
van levensbelang voor de sociale cohesie. Met deze studie wil ik bijdragen aan de 
sociale samenhang van de wijk doormiddel van ingrepen in de openbare ruimte. 
Hoewel het aanpakken van de openbare ruimte nooit de ambitie kan hebben om 
alle sociale problemen op te lossen, laat de huidige staat ervan in Charlois zien  
wat de gevolgen zijn van het verwaarlozen van dit aspect. Ik denk daarom dat het 
erg belangrijk is dat de stedenbouwkundige condities van de openbare ruimte 
optimaal zijn zodat zij sociale processen versterken en zeker niet in de weg zitten.  

Doelstelling:

Het doel is om te kijken welke problemen er zijn met informele 
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, om vervolgens op een specifieke plek 
hier oplossingen voor te ontwerpen. 

Om het onderzoek richting te geven luidt de vraagstelling  als volgt:
Met welke ingrepen in de openbare ruimte (van Charlois) kan men duurzame 

gelegenheden voor informele ontmoetingen creëren?

Hieruit ontstaan een aantal belangrijke deelvragen:
•	 Welke	soort	ontmoetingen	vinden	plaats	in	de	openbare	ruimte?
•	 Waaraan	moet	een	ontmoetingsplek	voldoen	wil	zij	duurzaam	zijn?
•	 Is	er	een	specifieke	plek	of	een	type	plek	in	de	wijk	die	deze	functies	voor		

	 de	hele	wijk	kan	bedienen?
•	 Welke	ontwerpprincipes	kunnen	ontmoetingen	stimuleren?

Deze vragen weerspiegelen in zekere mate de werkwijze van dit project. De 
analyse van de wijk en literatuuronderzoek brachten de eerste 3 vragen voort of 
gaven antwoord hierop. Het ontwerpproces houdt zich vooral bezig met de laatste 
vraag. 

De opbouw van dit rapport is hierdoor bepaald. In het eerste deel behandel ik 
de analyse en standpuntbepaling. Hiermee begin ik met een aantal observaties 
in de wijk doormiddel van sporenonderzoek en het aanspreken van bewoners. 
Ook het confrontatiecollege, dat is gehouden voor studenten met verschillende 
bewonersorganisaties, komt te sprake. Met literatuur- en referentieonderzoek ga ik 
daarna in op de uitleg van de problematiek en verschillende manieren van aanpak 
ervan. Dit deel eindigt met de standpuntbepaling door middel van een aantal 
debatsessies met studiegenoten. 

 Het ontwerpdeel begint met duidelijke afbakening van het 
ontwerpgebied en een korte analyse die dieper ingaat op de plek. Hierna worden 
de belangrijkste ontwerpafwegingen uiteengezet. Het eindproduct bestaat uit een 
grafische presentatie van de principes van het ontwerp. 
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studie van informele 
ontmoetingsplekken 

In Charlois is veel publieke ruimte aanwezig. Veel van deze plekken worden 
niet opgemerkt of als onveilig beschouwd. Door informele ontmoetingen mogelijk 
te maken kan de sociale verbinding verbeterd worden. Een aantal initiatieven 
van zowel binnen de wijk als daarbuiten laten mogelijkheden zien om informele 
ontmoetingsplaatsen te ontwerpen.

Aanpak

Om grip te krijgen op de structuur van charlois wat openbare ruimte en 
ontmoetingsplekken betreft, heb ik geprobeerd zoveel mogelijk informatie uit de 
eerste hand te verzamelen. Dat betekende de wijk in gaan op zoek naar sporen van 
activiteiten en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en mensen aanspreken. 
Om deze informatie te kaderen en te interpreteren ben ik ook gaan zoeken naar 
literatuur en referenties over de thematiek.

 
Het aanspreken van mensen begon met het confrontatiecollege. Hier kwamen 

mensen aan het woord die vaak al spraken ten behoeve van een bepaald 
onderwerp of probleem. Carla van de buurtwinkel sprak er over dat mensen vaak 
moeite hebben met het regelen van administratie en belasting, Cor Dorpel over 
verloedering en illegale bezetting van huizen of de kok van ‘t Hof van Charlois over 
parkeerproblemen. 

 Dichter bij de betreffende plekken in de openbare ruimte mensen 
aanspreken, gaf ook input die directer op die ruimte in ging. Op de vraag woont 
u hier graag?  kwam meestal al veel respons, en vaak was het niet nodig om meer 
vragen te stellen. Andere vragen waren waar spelen uw kinderen?, heeft u te maken 
met overlast?, komt u vaak bekenden tegen in deze ruimte? en wat zou u verbeteren? 
(naast natuurlijk bent u bekend met de veldacademie?!). Vaak was deze informatie 
zeer eenzijdig vanuit die persoon bekeken. Een blanke had het over zwarten en 
een Turk had het over die Nederlanders. Maar toch brengt deze input de openbare 
ruimte in een ander licht. De informatie hiervan heb ik verwerkt in de verdere 
gedeeltes van dit rapport. 

 Om in de openbare ruimte ontmoetingen op te zoeken heb ik, naast 
werkelijke ontmoetingen, gezocht naar sporen van ontmoetingen. Hierdoor is een 
beter beeld te krijgen van activiteiten en ontmoetingen die buiten het zicht vallen. 
Doormiddel van foto’s heb ik een aantal activiteiten in kaart gebracht. Resultaten 
hiervan zullen bij de analyse van de openbare ruimte te zien zijn. 

 Tot slot heb ik gezocht naar literatuur en referentie voorbeelden voor een 
theoretische onderbouwing. De literatuur heb ik zowel gebruikt om de stelling 
helder te krijgen en randvoorwaarden te bepalen als op een later moment toe te 
passen op het ontwerp. 
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Informele ontmoetingen en sociale 
verbinding: het belang van de 
ontmoetingsruimte

Informele ontmoetingen in de openbare ruimte zijn abstract voor veel mensen, 
vooral omdat men er alledaags vaak onbewust mee bezig is. Om deze materie 
beter te begrijpen ga ik dieper in op informele ontmoetingen en probeer ik 
de vragen te beantwoorden welke ontmoetingen zich in de openbare ruimte 
afspelen, het belang van informele ontmoetingsruimten voor een wijk als Charlois 
en hoe deze goed kan werken en of zij duurzaam kan zijn. 

Mensen kunnen elkaar op allerlei verschillende manieren ontmoeten in de 
openbare ruimte. Men kan afspreken in een park. Men kan ook activiteiten doen 
als hardlopen, spelen of wandelen. Mensen kunnen elkaar tegen het lijf lopen, 
waardoor spontane ontmoetingen ontstaan. Dit kan ergens in de stad zijn of in 
de wijk of gewoon bij het portiek van de eigen woning. Eenmaal in de publieke 
ruimte registreert men andere mensen, zien wat ze doen of hoe ze er uit zien. In 
het positieve geval raakt men vertrouwd met ze en in het negatieve geval wordt 
men afgeschrokken. In ieder geval hebben de informele ontmoetingen in de 
openbare ruimte een grote rol in ons dagelijks leven.

Een wijk met problemen in de sociale samenhang heeft een tekort aan sociale 
netwerken.

“Sociale netwerken en sociale verbanden spelen een grote rol in het 
voorkomen van sociaal isolement, het bevorderen van sociale cohesie en sociaal 
kapitaal te vergroten” [3].

Een rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling benadrukt de 
relevantie van alledaagse ontmoetingen voor het ontstaan van sociale netwerken 
[4]. Het informele contact dat men maakt in de straat, in de lokale buurtsuper of 
op het schoolplein bij het ophalen van kinderen ligt hieraan ten grondslag. Als 
deze alledaagse ontmoetingsruimte aanzet tot het  herhaald bij elkaar komen 
van mensen dan ontstaat er verbinding. Het RMO is wel streng voor dit soort 
plekken, want ze hebben al eerdere studies gedaan over probleemwijken met 
multiculturele aard. Hier hebben ze geleerd dat enkel incidentele ontmoetingen 
niet persé tot verbinding leiden. Het wijkzaaltje waar zo nu en dan een feest wordt 
georganiseerd is dus eigenlijk nog maar het begin. 

Wil een ontmoetingsplek duurzaam zijn (in de zin van het RMO rapport) dan 
moet ze:

•	 multifunctioneel kunnen zijn
•	 vanzelfsprekend in mensen hun dagelijks leven passen
•	 levensloopbestendig zijn
Het laatste aspect betekent ten eerste dat mensen van alle leeftijden er terecht 

kunnen en ten tweede dat iemand er iets te zoeken heeft als hij kind, jongere of 
later bejaard is. 

Dit gaat voor een groot deel over privé plekken als de moskee of kerk, de 
school of kinderopvang etc. Aangezien een groot deel van onze ontmoetingen 
in de openbare ruimte plaatsvinden zijn deze stellingen ook zeker daar van 
toepassing. Bij de ontmoetingen in de openbare ruimte komen ook nog een paar 
andere zaken kijken. Namelijk het beheer ervan, de betrokkenheid van mensen en, 
zeer belangrijk, de veiligheid. Het lastige is dat deze onderwerpen allemaal met 
elkaar in verband staan en het boeiende  is dat deze onderwerpen allemaal met 
elkaar in verband staan.

Er is namelijk aangetoond dat sociale cohesie in de wijk criminaliteit en het 
gevoel van onveiligheid aanzienlijk vermindert [5]. Ook als de mensen vertrouwd 
zijn met de openbare ruimte en personen die overlast veroorzaken kennen, 
voelen ze zich veiliger [6]. Maar in Charlois is het op zekere plekken nu net die 
onveiligheid die voorkomt dat mensen elkaar ontmoeten in de openbare ruimte. 
Plekken worden anoniem waardoor er geen belemmering meer is voor asociaal 
gedrag[7]

Dus ontmoetingen zullen gegenereerd moeten worden door aanspraak te 
maken op alledaagse en vanzelfsprekende bewegingen van mensen. Op die 
manier zou de openbare ruimte vertrouwd en bekend genoeg moeten worden 
zodat men zich er betrokken en veilig bij voelt. De sociale controle die hiermee 
ontstaat draagt bij aan het werkelijk indammen van overlast en asociaal gedrag. 



8

Openbare ruimte in Charlois

Een vlugge blik op de wijk Oud-Charlois laat zien dat er een behoorlijk aanbod 
is aan aangelegde publieke ruimte. De wijk is luchtig ontworpen tijdens de 
uitbreiding in de jaren ’30. Toch lijkt de het openbaar gebied niet altijd de vrijheid 
en activiteit te bieden waarvoor het bedoeld is of was. 

In het confrontatie college met buurtbewoners werd een enkele keer 
opgemerkt dat er op zich genoeg te doen was in de wijk, want er zijn speeltuintjes 
en sportveldjes. Maar overal het algemeen klonk er een negatief geluid over het 
aanbod en kwaliteit van openbaar gebied in Oud-Charlois. Er werd veel gesproken 
over onveiligheid door hangjongeren die intimideren en soms gewelddadig 
worden. In speeltuinen kan men glas aantreffen of naalden van druggebruikers. 
Een mevrouw, met een kind van een jaar of 5, vertelde me dat ze wilde verhuizen, 
omdat ze haar kinderen niet alleen buiten durfde te laten spelen.

 Door de overlast van hangjongeren zijn er maatregelen genomen die als 
een mes aan 2 kanten snijden wat betreft het gebruik van de openbare ruimte. De 
mosquito is een apparaat dat een irritant hoge toon uitzend waar enkel jongeren 
last van hebben. Hiermee kunnen jongeren geweerd worden van plekken waar 
ze veel overlast veroorzaken. Dit is meestal een maatregel die bedoeld is om 
s’avonds of s’nachts in te zetten, zodat die plekken veiliger zijn in het donker. 
Als een mosquito echter al om 3 uur aanstaat, zoals aan het Gouwpleintje, dan 
kunnen kinderen en jongeren überhaupt niet meer spelen op de wipkippen en het 
sportveldje. 

Door een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan 3 personen is 
het mogelijk voor de politie om groepen hangjongeren uit elkaar te halen. Door 
bewoners wordt hierover vaak opgemerkt dat ze ergens anders weer bij elkaar 
komen. Bovendien schijnen overijverige politieagenten ook groepen die niet 
voor overlast zorgen uit elkaar te halen. Carla van de buurtwinkel vertelde dat als 
zij s’avonds op straat met meer dan 3 vriendinnen staat te praten zij ook worden 
aangesproken door de politie om uit elkaar te gaan. 

 Op deze manier wordt publieke ruimte afgenomen en de belangrijke 
functie die zij heeft naast het verplaatsen van mensen, ontmoetingen mogelijk 
maken, belemmerd. 

De volgende voorbeelden schetsen een beeld van types openbare ruimte in 
charlois, de intenties en problemen die erin spelen. 

> Vlekkenkaart van aangelegde publieke ruimte in Charlois
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Het Spuikade park

Het Spuikade park is een langgerekt park met voorzieningen als speeltuintjes, 
zitplaatsen, een sportveld, grasvelden en wandelpadjes. Het park wordt aan de ene 
kant begrensd door achtertuinen van de woningen die aan de Zuidhoek liggen en 
aan de andere kant is het park begrensd door een bedrijvenstrook. De woningen 
lijken doormiddel van de tuin als privacy buffer een goede relatie met het park te 
hebben. De bedrijven zijn echter volledig afgesloten van het park en dragen niets 
bij aan de sociale controle van het park. Het park lijkt goed bereikbaar doordat het 
een groot gedeelte van de wijk raakt. Het Park heeft daardoor de mogelijkheid om 
veel informeel contact te genereren tussen mensen, maar ligt niet langs essentiële 
routes voor bewoners en ligt te ver af van functies in de wijk die veel mensen 
trekken. 

> Ligging van het Spuikade park

> Het parkje biedt ruimte voor verschillende activiteiten zoals de 
sporen van een kampvuur aangeven. 
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De Verboomstraat

De Verboomstraat is een type straat uit Charlois die te vergelijken is met de 
Frans Bekker en de Schilperoort straat. Zij dient als voorbeeld hoe een openbare 
ruimte verstoken kan zijn van enige sju die mensen ook maar iets anders laat doen 
dan doorwandelen of rijden. Het bushokje en de glasbak zijn de enigste plekken 
die een activiteit bieden in de straat; wachten en glas laten vallen. Dit is niet 
helemaal waar want er zijn sporen van krijt op kindhoogte aan de muren van een 
woonblok te zien. Stoep is er overigens genoeg om op te krijten. Brede trottoirs en 
dubbel-dwars parkeren met een straatbreedte die de ontsluitingscapaciteit van 
de Maastunnel aankan biedt geen fijne plek om te verblijven. Zeker niet wanneer 
aanliggende woningen geen enkele aanspraak kunnen maken op het publieke 
gebied, doormiddel van voortuintjes, veranda’s of uitgewerkte portiektrappen. 

> Profiel van de Verboomstraat. 

> Ligging van de Verboomstraat
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Het hofje aan de Kerksingel

Dwars op de Kerksingel komt de steeg van een klein hofje uit. Kleine 
ouderwetse arbeiderswoninkjes met een klein voor- en achtertuintje. Het 
weggetje waar ze aan liggen loopt dood. Toch komt er nog af en toe een bezoeker 
langs, want de ingang van het Japans cultureel centrum ligt er ook aan. De tuintjes 
zien er verzorgd uit en de huisjes onderhouden. Opvallend is dat er geen hek is 
aan het begin van het steegje, terwijl die er wel zijn bij achterom weggetjes van 
de Verboomstraat. Dit is dan ook een voorom die eruit ziet als achterom. Bij de 
ingang van het hofje hangt aan het eerste huis een oorkonde van het Rotterdams 
Stadsherstel voor grote zorg en toewijding aan het hofje. 

Deze woontypologie is interessant omdat een dergelijke kleinschalige 
openbare ruimte makkelijk te controleren valt en de bewoners zijn er erg bij 
betrokken. 

>De Oorrkonde aan de 
zijmuur van het 1ste huis.

>Ligging van het hofje aan de 
kerksingel.

> Het hofje met rechts aan het eind het 
Japans cultureel centrum.

[ 1]
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Het Schoolplein

Deze binnenplaats van het bouwblok gelegen aan de Wolphaertsbocht en de 
Clementsstraat is al geen echte publieke ruimte meer, maar een semi-publieke 
ruimte. Om de binnenplaats te bereiken zijn er duidelijke toegangswegen die 
afgesloten kunnen worden. Het plein binnenin wordt voor een deel gebruikt door 
de internationale basisschool en de kinderopvang van het wijkcentrum. Het is een 
groot plein en bankjes nodigen uit ervan te genieten. Als plek voor ontmoetingen 
zijn de toegangswegen erg afwerend. De afstand er naartoe is groot en men zal 
niet direct zien wat er te doen is. 

Juist in de buurt van de school staan dan weer geen bankjes waardoor 
wachtende moeder niet echt comfort geboden wordt. Ook een luifel om te 
schuilen tegen de regen is er niet te vinden. 

Wat interessant is, is dat er ruimte binnen een blok is vrijgemaakt voor publieke 
ruimte. Het zou nog meer sociale interactie mogelijk maken als ook de woningen 
er gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

>  Ligging van het schoolplein.
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Het Gouwpleintje

Of dit een pleintje is, is niet helemaal duidelijk, maar zo staat het bekend. Het is 
een mengeling van een kruispunt, een pleintje en een parkje. Groen in combinatie 
met een speelveldje, woningen en een paar winkels kan een goede combinatie 
zijn. Hier lijkt het echter niet zo goed  te werken door de slechte leesbaarheid van 
het pleintje. Het is niet duidelijk waar het begint of ophoudt en wat erbij hoort. 
Wat wel duidelijk is, is de scheiding tussen privé en publiek. Waar de achterkant 
van winkels, woningen en tuinen zichtbaar zijn staan muren, schuttingen en 
prikkeldraad. Verschillende sporen van activiteit verraden hier de activiteiten die 
waarschijnlijk niet op prijs gesteld worden. Wietzakjes, zilverpapiertjes en lege 
bierblikjes, maar ook kleding, eierschalen, en andere verpakking van etenswaren. 
Het Gouwpleintje is meerde malen aangehaald in het confrontatie college als 
onveilige plek. Ook de stadmarinier zit aan die plek, omdat hier de meeste overlast 
plaatsvindt. 

De complexiteit en gelaagdheid van dit openbaar terrein maakt het wel 
bijzonder interessant om dieper op in te gaan. 

> Ligging van het Gouwpleintje.
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Referenties: manieren van omgaan met 
ontmoetingsplekken

Om het onderwerp van de informele ontmoetingen en de openbare ruimte 
meer handen en voeten te geven laat ik een aantal referenties zien. De eerste twee 
zijn kleinschalige creatieve ideëen vanuit Charlois zelf. Bij de andere zal ik dieper 
op het concept en de notie van gedeelde ruimte ingaan.  

Face of the Wolphaertstraat

Het project Face of the Wolphaertstraat is al gerealiseerd [8]. Het is ontstaan 
als een open wedstrijd uitgeschreven door stichting NAC (New Artists Charlois) 
om een beter karakter te geven aan de Wolphaertstraat. Hierbij was het idee om 
doormiddel van materialisatie ontmoetingsgelegenheden te benadrukken en echt 
in de kijker te zetten. De zogenaamde social sculptures voegen een plantenbak en 
een fietsenrek samen met een zitplaats. Hierdoor wordt het wegzetten van de fiets 
een sociaal gebeuren. Daarbij was het de bedoeling dat de houten vlonder het 
trottoir dezelfde hoogte als de deurdrempels zou geven. Laagdrempeligheid met 
een warm materiaal. Het project is uitgevoerd en staat er nog steeds, enkel zonder 
de ophoging van het trottoir. 

De referentie toont op een inspirerende manier hoe men een informele 
ontmoetingsplek kan creëren door slechts bestaande ontmoetingen te 
benadrukken met een andere materialisatie. 

[2] 
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Binnenplaats ‘t Otje

Het tweede project is ook door Stichting NAC als open wedstrijd uitgeschreven, 
maar dan voor een bouwblok ‘t Otje aan de Verboomstraat [8]. Dit project is nog 
niet uitgevoerd. Een deel van de bouwblok zou gesloopt worden en daardoor 
opende de binnentuin zich naar de straat. Om hiermee om te gaan, is een 
reguleerbare toegang gemaakt die direct ook een activiteit meebrengt, namelijk 
film of theater. Daarbij is de binnenplaats verkaveld als stukjes tuin waar de 
bewoners zelf karakter aan kunnen geven. 

De referentie laat zien hoe een regulerend element ook een ontmoetingsplek 
kan zijn. Bovendien toont het een systeem om bewoners meer betrokken te laten 
zijn bij hun omgeving. 

[3] 

[3] 

> bovenaan het deel van het 
Wolhaertstraatproject en 
onderaan het bouwblok ‘t Otje.



16

Shared Ground

Het derde project is van MUF architecture en situeert zich in Londen, Groot 
Brittanië [9]. De City counsel heeft het bureau gevraagd om een smalle strook 
trottoir aan één kant van de Southwark Street opnieuw aan te leggen. Ze zijn 
vertrokken vanuit het idee en titel van het project: Shared Ground ofwel gedeelde 
ruimte. 

 Alvorens ze begonnen met ontwerpen, hebben ze een videodocument 
aangelegd waarin ze op een gelijke informele manier alle betrokkenen en 
belanghebbenden aan het woord lieten. Dit videodocument zorgde voor de bron 
van ontwerpprincipes, maar werd ook gebruikt als methode om de verschillende 
partijen met elkaar in contact te brengen. 

 Vervolgens hebben ze met die gegevens en met het principe as far as the 
eye can see  in kaart gebracht wat er, los van de plattegrond, eigenlijk allemaal bij 
het ontwerpgebied hoorde; de context die het karakter van deze stoep bepaalt. 

 Omdat ze te maken hadden met een langgerekt stuk waar allerlei 
verschillende ingewikkelde eigendomregels golden hebben ze gekozen voor 
een materialisatie die flexibel aan te passen is aan de “noden” van de plaats, maar 
tegelijk een gedeelde ruimte suggereerde, “shared ground”. Dit hebben ze gedaan 
door grote betonelementen te gieten in een vorm die de overgang van straat naar 
stoep in zich op nam. Deze elementen kunnen zich aanpassen aan oprithellingen, 
trappetjes en voorraad luiken, maar behouden wel een zelfde toongevende kleur. 
Hierin hebben ze elementen geïntegreerd die ze uit de video hebben gehaald en 
het karakter van het stadsdeel weergeven. Een voorbeeld hiervan zijn tegels met 
afbeeldingen van kunstwerken die in het TATE museum te zien zijn. Het resultaat 
is een flexibele inrichting van de openbare ruimte die visueel en texturaal een 
eenheid vormt, een “shared ground”.

Deze referentie is inspirerend omdat ze laat zien hoe belangrijk de identiteit 
en betekenis is die de gebruiker aan de openbare ruimte geeft. Daarbij laat het 
ook mooi zien dat een deel openbare ruimte niet enkel die vaste plek is, maar 
samenhangt met de openbare ruimte waar het aan verbonden is.

[4] > Plattergrond van het ontwerp voor de 
Southwark Street.

[6]

[5]
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Standpuntbepaling en debatsessies

Tijdens de projectweken zijn er naast het confrontatiecollege meerdere 
discussiemomenten geweest met de projectgroep. De vraagstukken over de 
publieke ruimte, veiligheid en sociale interactie zijn vaak ter sprake gekomen. Het 
is duidelijk dat er verschillende manieren zijn om de problemen aan te pakken. Zo 
zou men woonblokken veiliger kunnen maken door een blok te vervolmaken en 
af te sluiten. De openbare ruimte moet helder leesbaar zijn zei iemand, en daarom 
zou ieder plein een thema moeten krijgen; bijvoorbeeld onderwijs, religie of 
horeca. Nog iemand anders zei dat om verloedering in de openbare ruimte tegen 
te gaan, de inrichting uniform, duidelijk en vandalismebestendig moet zijn. 

 Door te zien hoe de wijk in elkaar zit, wat de mensen vertellen over hun 
beleving en door inspiratie van de referenties denk ik dat een wijk veel complexer 
in elkaar zit. Als ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte vanzelfsprekend 
willen zijn is het ten eerste van belang om de huidig situatie en sociale structuur 
van de wijk op te pakken en te gebruiken bij de aanleg van de openbare ruimte. 
Door blokken af te sluiten en publieke ruimtes streng te controleren gaat het 
vanzelfsprekende eraf. Ruimte wordt dan slechts nog betreedt als men er echt 
moet zijn. Een thematische indeling per ruimte staat de vanzelfsprekendheid 
in de weg, maar ook de multifunctionaliteit  van de ontmoetingsruimte. Het 
schoolpleintje is hiervan een voorbeeld. Het enorme plein wordt gebruikt voor de 
school en de kinderopvang, maar buiten speelkwartier komt er geen hond.

Identiteit, karakter en betekenis van de openbare ruimte kunnen baat hebben 
bij een eenduidig beeld, maar door een uniforme stijl op de openbare ruimte 
te drukken bereikt men enkel een afstandelijke neutrale uitstraling. Bovendien 
moet er nagedacht worden op welke schaal dit wordt toegepast. “Dat is een 
groene wijk” of “dat straatje is gezellig met die bloempotten” zijn twee beelden 
op ander schaalniveau. Identiteit wordt vooral niet bepaald door alles uniform 
te maken ongeacht de schaal. De inrichting van de Wolphaertstraat is ook geen 
absolute oplossing voor iedere straat in de wijk, maar past wel perfect op dat 
plekje. Dat plekje wordt ook als zodanig herkent. Het Shared Ground Project van 
MUF Architecture weet juist een algemeen principe zo toe te passen dat zij in kan 
spelen op de verscheidenheid van de wensen van de aanliggende gebruiker. 

 

In het volgende deel ga ik verder met het toepassen van ontwerpprincipes op 
een specifieke locatie in Charlois. Hieraan wil ik, verder gaande op wat hierboven 
gezegd is, uitgaan van de volgende uitgangspunten:

•	 De inrichting van de openbare ruimte moet zoveel mogelijk voortvloeien 
uit de huidige structuur en wensen van betrokkenen zelf.

•	 De ingreep moet zoveel mogelijk gebruik maken van wat er al is.
•	 Slopen moet vermeden worden.
•	 Sociale controle gaat boven autoritaire controle.
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Citaten bewoners

Het Gouwplein is een centrum van de wijk die op dit moment verstoken is 
van identiteit en betrokkenheid van de bewoners. Om het gouwplein weer van 
betekenis te laten zijn voor de hele wijk zal het een succesvolle ontmoetingsplek 
moeten worden. Dit kan gebeuren door de huidige functies aan het plein te 
activeren, door de ruimte controleerbaar en overzichtelijk te maken en door het 
creëren van gemeenschappelijke ruimtes. 

Aanleiding 

In krantenberichten en verhalen van bewoners komt het Gouwpleintje vaak 
voor, vooral in negatieve zin. Geweld, overlast, hangjongeren en verloedering van 
parkje schetsen een beeld van hoe het er nu bij ligt. Verhalen van een periode 
eerder zitten vol met herinneringen aan een meer animerend verleden. Een plek 
van bedrijvigheid die nog ontstaan is uit het oude dorpsverleden van Charlois. 

Een studie naar de ontwikkeling van de morfologie van Oud-Charlois laat zien 
dat het dorp ontstond rond de Kerksingel en het kruispunt van de Gouwstraat, 
de Karel de Stoutestraat en de Katendrechtse Lagedijk. In de jaren ‘20 wordt het 
kleinschalige dorp in razend tempo bij de industrialisatie van de stad betrokken 
door de havenuitbreiding en daarmee huisvestingsuitbreiding. Tegen 1930 is er 
een heel stadsdeel bijgebouwd en is Oud-Charlois nog slechts een deel van de 
wijk. Toch zijn de herinneringen aan de lorreboer en de feestzaal van daarna. De 
dorpse eenheid van Oud-Charlois lijkt zich te hebben kunnen handhaven tijdens 
deze transformatie. Winkels en belangrijke huizen blijven betekenis geven aan het 
Gouwkruispunt. De diervoedingswinkel van Johan C. Doesburg blijft halsstarrig de 
verbinding met de Schilperoortstraat blokkeren [10]. 

Nu is er een gat geslagen dat niet meer is opgevuld. Een dorpse ontwikkeling 
is stopgezet. Het kruispunt in nooit afgemaakt en functies hebben zich 
teruggetrokken. Op de plek waar de diervoedingswinkel een magazijn had ligt nu 
een klein heuveltje met een paar lantaarns erop. De achterkanten van woningen 
zijn zichtbaar en afgeschermd met schuttingen.

Sinds 1981 zit de Turkse moskee Lâleli op de plek waar vroeger de Jong 
Manufacturen zat. Verandering van de bevolking door migratie brengt ook 
verandering van voorzieningen en functies met zich mee. De voormalige winkel 
is echter helemaal niet voorzien om 100 moskeegangers te huisvesten. Er is geen 
echte voorkant met een ontmoetingspleintje. De beheerder Hussein vertelde dat 
ze in overleg zijn om een nieuwe moskee te bouwen schuin er tegenover. Dit zou 
betekenen dat de moskee een echte rol kan spelen aan het Gouwplein.

een ontwerp voor het gouwplein: principe voor informele ontmoeting

De anonimiteit en het gebrek van identiteit maakt het begrijpelijk waarom 
deze plek een knelpunt is en niet meer een plek waar mensen elkaar tegenkomen. 
Terwijl de centrale ligging in de wijk en het aanbod van functies juist veel potentie 
aan het plein geven. Daarom biedt een herinrichting van het Gouwplein bij de 
uitstek de kans voor het maken van nieuwe informele ontmoetingsplekken. 

[7]

[8]
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Citaten bewoners

“mijn broer was de laatste die in het oude feestzaaltje op het 

Gouwplein trouwde”

Conciërge Wilhelmina school - Voornsevliet

[12] > De diervoedingswinke die nog midden op het Gouwpleintje staat

1920 [9]

1930 [10]

gepland [11]
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> wegen> bebouwing

Analyse Gouwplein

Op het eerste gezicht is het Gouwplein moeilijk leesbaar omdat het uit 
verschillende delen bestaat die slecht met elkaar samenhangen. De leesbaarheid 
neemt toe door het plein te typeren met de volgende kenmerken:

•	 een kruispunt van 5 straten 
•	 een grasveld
•	 een braakliggend terrein met aangrenzende tuinen 
•	 een parkeerplaats
•	 een sportveld
•	 een centraal zitplaatsje
•	 functies zijn afgekeerd van de publieke ruimte
Voor het definiëren van de grenzen van het Gouwpleintje wil ik de regel as 

far as the eye can see gebruiken. Juist omdat het Gouwpleintje zowel een kruising 
is als een plein en woongebied en winkelgebied die in elkaar overvloeien is het 
belangrijk dat de context erbij wordt betrokken. 

 

Moskee Lâleli 
 
Bijbel- en Inloophuis 
 
De Stadsmarinier 
 
Kinderopvang 
 
Kantoor Vestia 
 
Chr. Jeugdvereniging     
 Timotheus

Karel d
e Sto

ute
str

aat

Katendrechtse Lagedijk

Wolphaertstraat

Gouwstraat

Schilperoortstraat

> winkels en voorzeiningen rond het Gouwpleintje. Naast de sociale 
voorzieningen (blauw) zijn er verschillende commerciële functies.
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> activiteiten> Groen

Activiteiten

Op het Gouwplein vinden verschillende informele activiteiten plaats. Voor de 
de ene activiteit is de ruimte bedoelt, de ander frustreert de ruimte. Er worden 
honden uitgelaten, er spelen kinderen, en sporten kinderen op het sportveld, er 
slapen zwervers achterin het niemandsland, er hangen jongeren op de zitplaats, 
er wordt gedeald, etc. Een combinatie tussen de kenmerken van het plein en deze 
activiteiten ontstaan een aantal problemen:

•	 Door een gebrek aan sociale controle en bewoners betrokkenheid bij het 
braakliggende terrein wordt dit gebruikt voor zwervers en druggebruikers. 

•	 Omdat men meestal geen keus heeft dan te passeren langs het zitplaatsje 
voelen mensen zich bedreigd als er hangjongeren zitten. 

•	 Het lege terrein en het grasveldje stinken naar hondenpoep.
•	 Doordat functies als de moskee niet op de openbare ruimte gericht zijn 

bezitten ze geen goede publieke overgang en vindt een ontmoeting van 
moskeegangers op de stoep en de straat plaats. 

“het gouwpleintje ligt er godverlaten bij”

  Sjaan & kees - Gouwpleintje

ontmoetingsplek 
moskeegangers

Zitplek, hangjongeren 
en drugdealers

verblijfplaats zwervers

sportveldje

leeg terrein

grasveldje

wipkippen



22

Verbindingen

Het kenmerk dat er vijf straten op het Goupleintje uitkomen is erg van belang. 
Deze zorgen voor de verbindingen met de wijk. De Gouwstraat en Katendrachtse 
Lagedijk vormen een doorlopende winkelstraat. De Karel de Stoutestraat is een 
directe verbinding met het Karel de Stoutepark. 

Op grotere schaal is de Gouwstraat een verbinding met de Kerksingel, 
de Katendrechtse Lagedijk een verbinding met de Boergoensevliet, de 
Wolphaertsstraat met het Wijkcentrum in de Clementsstraat. De Schilperoortstraat 
komt, na het kruisen van de Frans Bekkerstraat, uit bij de Wilhemina basisschool. 

> De verbindingen die samenkomen bij het 
Gouwpleintje

>Wolphaertstraat met aan het einde het 
wijkcentrum.

> De Kerk aan het einde van de Gouwstraat

> De Schilperoort straat leidt naar de Wilhemina 
basisschool.

> Overgang van de Gouwstraat in de 
Katendrechtse Lagedijk

> Karel de Stoutestraat met het gelijknamige 
park in zicht.
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Swot

Om een goed overzicht te krijgen van de kenmerken, de mogelijkheden 
en dreigingen van dit pleintje heb ik een swot analyse gemaakt (strengths, 
weaknesses, threats en oppertunities). Hieruit komen een paar duidelijke 
standpunten naar voren. Deze standpunten zullen een directe aanleiding zijn voor 
het kiezen van ontwerpinstrumenten. 

Allereerst is duidelijk dat er een paar belangrijke problemen moeten worden 
aangepakt. Het gebrek aan sociale controle kan aangepakt worden door meer 
functies en bewoners bij het plein te betrekken. Tegelijkertijd moet hierbij 
opgepast worden dat niet één functie dominant wordt of dat ze elkaar in de weg 
zitten. 

Het onveiligheidsgevoel door hangjongeren en het gebrek aan controle over 
sociale interactie mag daarbij ook absoluut niet leiden tot het afsluiten van het 
plein en andere strenge regulatie die vanzelfsprekende ontmoetingen in de weg 
staan. 

S W

T0

centraal gelegen

functies

activiteiten

dorpse oorsprong

anonimiteit

leesbaarheid

sociale controle

onveiligheid

relatie moskee

activering functies

functiegebondenheid

groene doorgang

betrokkenheid

wijk verbindingen

ontwikkeling moskee

dominante functie

concurrerend gerbruik

slecht beheer

afsluiten

Daarbij zijn een aantal sterktes perfect te benutten om een situatie te scheppen 
die de betrokkenheid van functies en bewoners vergroten. De centrale ligging 
kan zorgen voor  betrokkenheid van de wijk bij het plein. Door het verbinden 
van groene plekken zal samen met de verbinding de winkelgelegenheden een 
groter publiek het Gouwpleintje kruisen. Het dorpse verleden van de winkelstraat 
(Gouwstraat en Katendrechtse Lagedijk) helpt ervoor te zorgen dat functies 
er op een vanzelfsprekende manier kunnen vestigen. Winkels als groenteboer 
Sjaan & Kees mogen herkenbaar zijn en een karakter geven aan de straat en het 
plein. Zo geld ook dat de nu zeer ontbetrokken Moskee aan het plein een nieuwe 
stimulerende rol kan spelen in de openbare ruimte. 

> De Swot, strength, weakness, oppertunities en threaths, analyse brengt in kaart welke 
sterktes benut kunnen worden, welke zwaktes aangepakt moeten worden en welke 
valkuilen vermeden moeten worden. 
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Ontwerpprincipes voor het Gouwplein

Op het gebied van veiligheid, betrokkenheid van bewoners en verbindingen 
met de wijk en functiegebondenheid heb ik gezocht naar verschillen principes die 
omgaan met de aspecten van het plein. Omdat ik als uitgangspunt heb de huidige 
bebouwing intact te laten en het zoveel mogelijk gebruik te maken van de huidige 
structuur en functies, zal een programmatische aanpak het meeste effect hebben. 

 Men kan verschil maken tussen een stedelijke en dorpse publieke 
ruimte [11]. Waar een Stedelijke ruimte niet bepaald is door haar functies en de 
gebruikers anoniem en gelijkwaardig onder elkaar zijn, is de dorpse publieke 
ruimte functiegebonden en bestaat er een hiërarchie van gebruikers; de eigenaar, 
bewoner of toevallige passant. Aangezien het gouwplein ontstaan is door haar 
functies en te maken heeft met directe openbare ruimte voor bewoners en 
winkeliers is zij te beschouwen als dorpse publieke ruimte

Voor het gedeelte van de winkelstraat heb ik me laten inspireren door een 
lezing van Maurice Harteveld over de toekomst van de publieke ruimte [12]. Hij 
gaat ervan uit dat publieke ruimte juist plaatsvindt op het overlappende gebied 
van de architectuur en de stedenbouw. Hij refereert aan ideeën van Robert 
Venturi en Denise Scott Brown over Interior Space. In de Studie van Las Vegas bleek 
dat publieke interactie eigenlijk niet op de, door auto’s gedomineerde, straat 
gebeurde, maar binnen in de casino’s. Hiermee werden deze interior spaces ook 
deel van het publieke gebied. Het is erg belangrijk dat functies aan de Gouwstraat 
de kans krijgen om het publieke gebied aan te vullen.

Hierbij sluit een aspect aan die Machiel van Dorst aanhaalt over privacy 
zonering [7]. Het principe van overgangsgebieden tussen meer private gebieden 
en publieke gebieden. Deze hybride zones zijn niet alleen van toepassing op 
woonsituaties, maar ook op andere functies. Privacy laat zich dan beter vertalen 
als beslotenheid. Een voorbeeld van het Bijbel- en Inloophuis aan de Gouwstraat 
laat zien dan dat er een verschil is in zonering. De hal is uitnodigend, waarbij 
men informatie krijgt in de vorm van posters en flyers. In volgende ruimte wordt 
men met koffie onthaald aan een tafel om het over de bijbel te hebben. De 
gebedsruimte is afgesloten; daar komt men op uitnodiging van de gastheer. Het is 
belangrijk om ruimte te bieden in de openbare ruimte voor deze zonering. 

 Het gevoel van veiligheid wordt vergroot door de controle over sociale 
interactie [7]. Keuze van routes door de ruimte biedt de mogelijkheid zelf te 
bepalen wie men tegenkomt.

> Een matige, maar goed afgebakende overgang tussen privé en 
prubliek (Locatie: Schulpplein)

[13] > Een straat in Las Vegas met daaraan de “interior spaces”. 
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besloten

publiek

40m

Veiligheid en sociale controle hangen nauw samen met de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de omwonenden en de functies. Om de invloedsfeer 
van de bewoners te vergroten is een bepaalde inspraak op gebied belangrijk. Een 
duidelijk afbakening, in de vorm van toegang en materialisatie, van hybride zones 
en private territoria versterkt dit [7]. Veel aandacht moet er dan wel gaan naar 
de manier van afbakenen. Is zij gematerialiseerd of is ze slechts een teken. Is ze 
doorzichtig of verhullend. Kan ze open of niet. De variatie hierin zend een hoop 
verschillende signalen de publieke ruimte in. Een twee meter hoge schutting met 
prikkeldraad straalt minder gastvrijheid uit als een buur & buuf  bankje (die dingen 
hebben tegenwoordig een naam)

> Het Buur & Buuf bankje nodigt uit tot 
gezellig kletsen (locatie: Grondherendijk)

> De zonering van het Bijbel- en Inloophuis 

gebedshuis de Ebenhaëzer

Bibliotheek met 
koffietafafel

De entreehal
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Ingrepen

De uiteindelijke grafische impressie bestaat uit een toepassing van de 
ontwerp principes op de plattegrond van het Gouwpleintje. Zij is te verdelen in 
de dorpsstraat, de lege plek en de groene verbinding. Samengevoegd geeft het 
een bont geheel. Ik zal ze stuk voor stuk behandelen en de toepassingen van de 
ontwerpprincipes illustreren.

> De lege plek> De dorpsstraat > De groene verbinding
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gras

bosjes / perkjes

zitplekjes

activiteit

voetpad

speelterrein

bebouwing

40m
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Dorpsstraat

De dorpsstraat heeft als doel met een levendig programma menselijke 
activiteit te trekken. Hierbij zouden de aangrenzende ondernemingen zich 
herkenbaar kunnen manifesteren in de straat. Een café zou bijvoorbeeld een terras 
kunnen inrichten. De verplaatsing van de moskee is hier het meest sprekende 
voorbeeld van. Door de moskee de hoek te laten sluiten en beschikking over een 
buitenruimte te geven kan het een karakteristiek gebouw worden die bijdraagt 
aan de identiteit van het plein. Hierbij grenst de gebedsruimte niet direct aan het 
plein of de straat, waardoor er een belangrijk tussengebied kan ontstaan [13].

“Zit daar nog steeds een moskee?”

  Bijbel- en inloophuis - Gouwstraat

> De Moskee Lâlelie. 
boven: vlak na een dienst.
onder: de gebedsruimte.

> Winkelgevels van de Gouwstraat en de Katendrechtse Lagedijk.

> De moskee op de ouden plek en het idee van 
Hussein voor een nieuwe plek.
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> De gouwstraat als winkelstraat waar de publieke ruimte is aangevuld 
met de semi-publieke ruimtes van de winkels en andere voorzieningen.

Gouwstraat

Katen drechtse Lagedijk

Kar
el d

e St
oute

  p
ar

k

Kerksingel
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De lege plek

De achterzijden van de woningen die grenzen aan het kale terreintje worden 
afgesloten door een type blok dat in de wijk al een bijzondere reputatie heeft. Het 
al eerder besproken hofje aan de Kersingel. Door kleine huisjes met een voor en 
achtertuintje te plaatsen aan een doodlopend padje ontstaat er dezelfde intieme 
sfeer die gunstig is voor sociale controle en betrokkenheid van de bewoners. 

 Door de het speelterrein van de gereformeerde jeugdvereniging te 
combineren met het sportveldje hebben ze beide meer waarde. De scheiding 
ertussen kan een doorzichtig hek zijn met een duidelijke poort. Hierdoor is 
duidelijk welk terrein van wie is en kan het terrein van de jeugdvereniging door 
henzelf gereguleerd worden. 

 Het sportveldje zelf zorgt voor boeiende activiteit aan het plein. Door 
het een slag te draaien en meer in het zicht te schuiven maakt deze activiteit 
meer deel uit van de publieke ruimte. De ruimte die er omheen ontstaat zorgt 
ervoor dat rond het sportveldje ook plaats is voor ontmoetingen van bijvoorbeeld 
toeschouwers. 

> Een aaneengesloten ondoorzichtige tuinafscheiding omzoomd het openbare gebied. Door de 
volstrekte anonimiteit vindt er geen sociale controle plaats. 
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40m

> De nieuwe pleingrens maakt duidelijk wat 
publiek, semi-publiek en privé is.

> Door het sportveld te draaien wordt het 
zichtbaar en kan er publiek omheen staan

Gouwstraat

Schilperoortstraat

Katendrechtse Lagedijk



32

2m5m

2m5m

?

Groene verbinding

 De groenstrook heeft als doel gebieden te verbinden en een gedeelde 
publieke ruimte te creëren. De strook te verdelen met een raster is een hulpmiddel 
voor de zonering en inrichting. Het raster biedt ruimte voor veel verscheidenheid 
van invulling, maar houdt tegelijk richting aan en biedt samenhang. Voor de 
invulling hiervan kan er onderscheid gemaakt worden tussen verhard gebied, gras, 
zichtgroen en plekjes voor activiteiten. Op die manier kan er gevarieerd worden 
met loopgebied, opengebied, groen en bijvoorbeeld zitplekjes. 

Het is mogelijk om met dit raster ook de mate van inspraak van bewoners 
te bepalen.De vlakjes die direct tegen de voorgevel van een woning aanliggen 
zouden door de bewoner zelf beheert kunnen worden en kan er met eigen 
ideeën aan de slag. Het gebied dat meer centraal ligt zou in overleg met de straat 
ingericht kunnen worden. Gebieden die buiten de bewonerssfeer vallen kunnen 
dan ingericht worden zonder inspraak. 

 Dit moet leiden tot een openbare ruimte die men gebruikt om van A naar 
B te komen en tegelijkertijd verblijfskwaliteiten bezit. Door de betrokkenheid van 
de bewoners zal er meer sociale controle en zorg zijn voor de ruimte voor de deur.

 

> verscheidene voorbeelden om de verschillende functies 
van het 5m bij 2m raster in te vullen. 

> zitplekje > zandbak > terras

> tegels > klinkers > mozaïek

> haag > tuintje > gazon
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wijk

inspraak

eigen ideeën
> De verschillende lagen op elkaar bieden een gevarieerd landschap 
waar de bewoner invloed op heeft en tegelijk de voorbijganger kan 
dienen. 

PLEKJES

LOOPGEBIED

GROEN

MEE BESLISSEN



34

gras

bosjes / perkjes

zitplekjes

activiteit

voetpad

speelterrein

bebouwing

40m
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Het is belangrijk dat verschillende mensen uit de buurt elkaar ontmoeten 
in de openbare ruimte. Dit kunnen hele korte visuele ontmoetingen zijn of 
ontmoetingen die meer contact met zich meebrengen. In een wijk moet men de 
kans kunnen krijgen om de mensen van hun eigen woonblok, de mensen uit de 
straat en uit de andere straten te ontmoeten. Informele ontmoetingen zijn zeer 
laagdrempelige en daarom erg belangrijk om te stimuleren. Zij mogen zeker niet 
belemmert worden door maatregelen en inrichtingen van de publieke ruimte. 

Op schaal van de wijk kan er een plek zijn die een bijzondere betekenis 
heeft voor de bewoners. Door hier gebruik van te maken en er verschillende 
ontmoetingen te laten plaatsvinden zullen er op verschillende schaalniveau’s van 
de wijk mensen van profiteren. Het koppelen van ander plaatsen en het laten 
kruisen van stromen kunnen er voor zorgen dat er een groot aantal verschillende 
ontmoetingen kunnen plaatsvinden. In het voorbeeld van het Gouwplein is 
gebruik gemaakt van plek in de wijk die vanuit het verleden een grote betekenis 
voor de bewoners had vanwege de voorzieningen die er zaten. Door twee 
groenplekken met elkaar te verbinden en deze groenstrook te laten kruisen door 
een as van voorzieningen ontstaat er kruispunt van ontmoetingen. 

 Een ontmoetingsplek is duurzaam als zij vanzelfsprekend is, 
multifunctioneel en levensloopbestendig. Door een flexibele indeling te maken die 
bepaald wordt door directe gebruikers, zoals de bewoner en de winkeleigenaar, 
kan deze publieke ruimte zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden 
en werkt zij levensloopbestendigheid en multifunctionaliteit in de hand. 
Kinderen uit een groot deel van de wijk kunnen op een veilige manier het plein 
bereiken en gebruik maken van activiteiten als het sportveld op speeltoestellen. 
Ouderen kunnen boodschappen voor hun algemene dagelijkse levensbehoefde 
combineren met een wandelingetje en ontspanning in de openbare ruimte. 

 Zonering van meer privacygevoelige of besloten plekken ten opzichte 
van openbare plekken is bij het inrichten van dorpse publieke ruimte erg 
belangrijk. Bij het onwerpen dient men rekening te houden met bufferzones 
en overgangsgebieden. Door zones duidelijk te tonen in de openbare ruimte 
doormiddel van scheidingen en materialisatie zijn verhoudingen tussen gebruikers 
van de openbare ruimte duidelijk. Aandacht voor de scheiding is hierbij cruciaal 
voor een gewenst effect. De afsluiting van de gereformeerde jeugdvereniging is 
veranderd van een alles verhullende schutting in een doorzichtig hek met een 
toegang naar het gouwplein. Op die manier kan men zien wat er aan beide zijde 
gebeurt en is de toegang tot het speelterrein te controleren. 

Veiligheid is een onderliggende voorwaarde die op alle gebieden moet zijn 
voldaan. Sociale controle is hierbij van groot belang. Door omliggende partijen 
een belang te geven in de openbare ruimte wordt dit versterkt. Ook een groot 
en verscheiden publiek die op verschillende momenten gebruik maakt van deze 
ruimte zal hieraan bijdragen. Controleerbaarheid van sociale interactie geven 
daarbij ook een groter veiligheidsgevoel bij de gebruiker van de ruimte. 

Conclusie
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Het principeontwerp van het Gouwplein laat zien dat de meeste 
ontwerpoplossingen en ingrepen uit de wijk zelf kunnen komen. Meestal is de 
meest duurzame oplossing degene die het dichtst tegen de natuurlijke toestand 
aan ligt. Plannen die vanuit bewoners zelf komen zullen daarbij ook het snelst 
begrepen worden. 

Of een inrichting op die manier uiteindelijk genoeg weerstand biedt tegen 
hardnekkige onveiligheidsgevoelens en reële onveiligheid is niet beantwoord met 
dit project. Dit bleek echter wel een van de meest duidelijke vragen te zijn vanuit 
de wijk. 

Ik heb er vertrouwen in dat onveiligheid door hangjongeren en drugsdealers 
aan te pakken is door de publieke ruimte in te nemen met andere positieve 
activiteiten. De ruimte intensiever te gebruiken worden mensen er vertrouwd mee 
en zal de ruimte vertrouwder overkomen voor anderen. De sociale controle zal 
dan dusdanig sterk kunnen zijn om bijvoorbeeld hangjongeren te corrigeren als ze 
ongewenst gedrag vertonen. 

Het is dan interessant om te zien of dat intensieve gebruik ook echt vast te 
houden is. Hieraan werkt een flexibele en dynamische inrichting zeker mee. 

Het principevoorstel voor de aanpak van het gouwpleintje is uiteindelijk 
een pakket ingrepen en veranderingen die samen moeten bijdragen aan een 
levendige publieke ruimte die voor veel ontmoetingen zorgt. Tegelijkertijd is het 
een bundeling van afzonderlijke projecten.

De dorpsstraat is een prima te ontwikkelen als apart project met aandacht 
voor het gebruik van de straat door voorzieningen en de aantrekkelijkheid voor de 
bezoekers. 

De moskee is een project waarbij het belangrijk is om te kijken hoe zij 
om kan gaan met openbare en besloten ruimte. De moskee kan een goede 
maatschappelijke rol spelen als er aandacht is voor de ontmoetingen van 
wijkbewoners met moskeegebruikers. 

 Als laatste is de groenverbinding een project waarbij het bijzonder 
interessant is te kijken wat voor activiteiten hierin kunnen gebeuren en hoe het 
principe van bewonersinspraak daarbij concreet kan worden toegepast. Ook is het 
van belang te kijken hoe de kruising van de groene strook zo kan plaatsvinden dat 
de continuïteit van de route instant blijft, het oversteken gemakkelijk gaat en het 
verkeer zo vanzelfsprekend mogelijk gehinderd wordt. 

discussie en aanbevelingen

Tot slot wil ik laten weten dat het een bijzonder intensief 
en inspirerend project is geweest, waarbij ik me meer 
betrokken voelde dan ooit......
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