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Voorwoord
Het oplossen van problemen in stadswijken is voor stedenbouwkundigen nog steeds een 
zeer actuele opgave.  In de media wordt het typische beeld van grauwe, naoorlogse wijken 
geschetst waar hangjongeren en criminelen het straatbeeld bepalen. De openbare ruimte is 
geworden tot een plek waar iedereen kan doen en laten wat hij wil. 

Het keuzevak “ontwerpstrategien voor probleemwijken” in het laatste halfjaar van de 
bachloropleiding bouwkunde daagt studenten uit om letterlijk in de problematiek van 
probleemwijken te stappen. De context: Oud-Charlois, een probleemwijk in Rotterdam-
zuid. 

In dit rapport wordt onderzocht hoe overlast in de openbare ruimte kan worden beperkt. 
Vervolgens wordt deze kennis toegepast op de openbare ruimte van Oud-Charlois.

Oktober 2009, Delft

Robert de Kort
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1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek 
behandeld. Hier worden vervolgens de probleemstelling, 
doelstelling en onderzoeksvraag op gebaseerd. Daarnaast worden 
de gekozen onderzoeksmethoden verantwoord.
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1.1 Aanleiding

De gemeente Rotterdam brengt ieder jaar de openbare 
veiligheid in haar wijken in kaart. Dit wordt samengevat 
in de zogenaamde veiligheids index. Zo ook voor 
Oud Charlois (figuur 1). De veiligheidssituatie is 
over de gemeten vier jaar langzaam verbeterd. Toch 
zijn er duidelijk nog problemen op het gebied van 
drugsoverlast, geweld en overlast in het algemeen, 
bestaande uit drank- en geluidsoverlast. Vergeleken 
met de gemiddelde veiligheidsindex van de stad 
Rotterdam scoort Oud Charois slecht op deze drie 
categorien en in het algemeen (gemeente Rotterdam, 
directie veiligheid, 2008). Oud Charlois is een 
probleemwijk. 

Naast de openbare veiligheid van de stad wordt 
ook het sociaale profiel van Rotterdam jaarlijks 
bijgehouden. In de sociale index van de stad is te zien 
dat de capaciteiten van de bewoners in het algemeen 
en het inkomen in het bijzonder achterblijven bij 
het door de stad gewenste niveau (figuur 3). In Oud 
Charlois wordt er naast het capaciteiten thema ook 
slecht geschoord op binding. Blijkbaar ervaren de 

Figuur 1:Veiligheidsindex Oud Charlois  
(Gemeente Rotterdam, 2008)

bewoners van Charlois weining binding met de wijk. 
Daarnaast valt het op dat Oud Charlois over de hele 
linie zwak scoort op sociaal niveau. 

De openbare ruimte van Oud Charlois wordt 
gesteisterd door overlast en geweld. De bewoners 
voelen zich niet betrokken met de wijk en willen of 
kunnen hiet niets aan doen. Uit deze situatie volgt de 
probleemstelling van dit onderzoek:

Probleemstelling:

Omdat de openbare ruimte niet wordt toegeëigend door 
de bewoners van Oud-Charlois hebben criminelen en 
andere veroorzakers van overlast hier vrij spel. 

De beschreven probleemstelling is in schema 
weergegeven in figuur 5. 

Figuur 2: Veiligheidsindex gemeente Rotterdam 
(Gemeente Rotterdam, 2008)

Figuur 3: Sociale index gemeente Rotterdam 
(Gemeente Rotterdam, 2009)

Figuur 4: Sociale index Oud Charlois  
(Gemeente Rotterdam, 2008)
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openbare ruimte

1.2 Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is door het creeeren 
van voor de bewoners aantrekkelijke openbare ruimte 
de overlast in de wijk terug te dringen (figuur 6). 
Dit gaat uit van de gedachte dat als bewoners zich 
verantwoordelijk voelen over hun woonomgeving 
eerder zullen ingrijpen bij overlast. De volgende 
onderzoeksvraag staat centraal:

Onderzoeksvraag:

Is de drugs-, drank- en geluidsoverlast veroorzaakt 
door jeugd, Antillianen en Oost-Europeanen die de 
bewoners in Oud-Charlois ervaren, te bepreken door 
de openbare ruimte op een stimulerde manier opnieuw 
in te richten?

1.3 Onderzoeksmethoden

De context van het onderzoek is de probleemwijk 
Oud Charlois. Een wijkanalyse wordt ingezet om een 
compleet beeld van deze situatie te krijgen. In het 
bijzonder wordt gelet op de huidige inrichting van de 
openbare ruimte, de voorzieningen, sociale veiligheid 
en demografie. 
Om te onderzoeken hoe de inrichting van de openbare 
ruimte invloed kan hebben op het verminderen van 
overlast wordt een literatuuronderzoek gedaan. Over 
dit onderwerp is al veel geschreven, en vanuit deze 
informatie wordt de theorie rond dit onderwerp dan 
ook verzameld.

Figuur 5: Probleemstelling onderzoek.
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2. Analyse

De stedenbouwkundige analyse analyse dient om inzicht 
te krijgen in de werking van de wijk en om relevante 
aanknopingspunten te vinden voor verder onderzoek. Daarnaast 
wordt de aanpak van een reeds hergestructureerde probleemwijk 
geevalueerd.
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2.1 Stedenbouwkundige analyse oud Charlois

2.1.1 Algemeen

Oud-Charlois is een stadswijk in Rotterdam en 
maakt deel uit van deelgemeente Charlois (figuur7). 
Oud Charlois ligt de Waalhaven in het westen, de 
Nieuwe Maas in het Nooden, de wijk Wielewaal 
en de Tarwewijk (figuur 8). Oud Charlois wordt 
gekenmerkt door het oude dorpscentrum van het 19e 
eeuwse boerendorp Charlois.

2.1.2 Historie

Charlois is van oorsprong een klein dorp aan de 
Maas, gesticht in opdracht van Graaf Karel de Stoute 
in 1462. De uitbreiding van de havengebieden van de 
stad Rotterdam naar de zuidoever van de Maas was 
reden om gemeente Charlois te annexeren in 1895. 
Charlois was voor die tijd nog een boeren gemeente, 
maar al snel vestigenden havenbedrijven zich aan 
de randen van Charlois, door de sterke groei die de 
Rotterdamse haven meemaakte als de belangrijkste 

Figuur 7: Oud Charlois (rood) en deelgemeente Charlois (roze) 
in Rotterdam

Figuur 8: Deelgemeente Charlois en haar wijken.
(rotterdam.nl)

Figuur 9: Het uitbreidingsplan Witteveen. Figuur 10: Opbouw bouwjaren Oud Charlois

doorvoerhaven naar het Duitse Ruhrgebied. 

Om begin 20e eeuw in woonruimte te voorzien voor 
het gestaag groeiend aantal arbeiders dat in de haven 
werkzaam was, werden in hoog tempo rond de oude 
dorpskern nieuwe wijken gebouwd. In 1926 wordt 
het uitbreidingsplan Rotterdam Zuid van Witteveen 
door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit plan is na de 
oorlog ook grotendeels uitgevoerd (figuur 9). 

In Oud Charlois is deze historie vooral terug te vinden 
in de historische bebouwing van het noordelijke deel 
van de wijk. Typerend hiervoor is de oude Kerk. 
De rest van de wijk is gebouwd in de jaren 50 en 60 
(figuur 10).

1840
1900
1920
1940
1966
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2.1.3 Bevolkingsopbouw

De bevolking van Rotterdam wordt gekenmerkt door 
een grote groep allochtonen (figuur 11). Zo ook Oud 
Charlois, van de 13.000 bewoners zijn minder dan de 
helft autochtoon. Vergeleken met de het totaal van de 
stad Rotterdam kenmerkt de de allochtone bevolking 
in Oud Charlois zich vooral door een grote populatie 
van Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Midden- en 
Oost Europeaanse afkomst (figuur 12). 

In vergelijking met de stad Rotterdam heeft Oud 
Charlois een lager dan gemiddeld aantal ouderen in 
de wijk. In vergelijking met de omliggende wijken in 
de deelgemeente Charlois is dit aandeel hoger dan 
gemiddeld (COS Rotterdam, 2008).
De ouderen in OC zijn voornamelijk van Nederlandse 
afkomst (Trienekens, 2009).

Figuur 11: Etniciteiten in de stad Rotterdam
(COS Rotterdam)

Figuur 12: Etniciteiten in Oud Charlois
(COS Rotterdam)

Figuur 13: Leeftijdsopbouw bevolking Rotterdam
(COS Rotterdam)

Figuur 14: Leeftijdsopbouw bevolking Oud Charlois
(COS Rotterdam)
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Figuur 15: Verkeersplan Oud Charlois

  Hoofdweg (doorgaand verkeer)
  Secundaire weg 
  Fietspad

Figuur 16: Voorzieningen in Oud Charlois 
 
 Onderwijs  Cultuur
 Religie   Groen
 Zorg

2.1.4 Verkeer

Oud Charlois wordt ingesloten door drie grote 
doorgaande wegen. Een van de weinige noord-zuid 
verbindingen in de stad, de Maastunnel, komt uit 
in het noorden van de wijk. Vanaf hier kan men 
doorrijden richting Zuidplein of de Waalhaven.  
Er zijn weinig fietspaden in de wijk. De woonstraten 
in de wijk zijn matig te gebruiken door langzaam 
verkeer, het straatbeeld wordt bepaald door langs de 
weg geparkeerde auto’s.

2.1.5 Voorzieningen

De zorgvoorzieningen conceteren zich in en rond 
het oude dorpscentrum in het noorden van de wijk. 
Deze bestaan uit onder andere een daklozen- en 
drugsverslaafden opvang. 
Ook de culturele instellingen bevinden zich vooral 
in de oude dorpskern, en ondersteunen een rijke 
kunstenaarsgemeenschap. 
In de wijk bevinden zich meerdere lagere- en 
middelbare scholen.

Geparkeerde auto’s bepalen het beeld van de Schilperoordstraat Daklozen- en verslaafdenopvang “De Schuilplaats” aan de 
Charloisse Kerksingel
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Figuur 17: Functionele openbare ruimte

 Park
 Plein    5 min. loopafstand

Figuur 18: Inrichting openbare ruimte; straatmeubulair

 Straatmeubulair

2.1.6 Functionele openbare ruimte

De functionele openbare ruimte in Oud Charlois is 
goed verspreid over de wijk. De parken en pleinen 
faciliteren op enkele speelplaatsen na vooral passief 
gebruik (wandelen, zitten). Er worden weinig 
activitetien georganiseerd.  Daarbij is deze openbare 
ruimte vaak slecht onderhouden (Trienekens, 2009).

2.1.7 Inrichting openbare ruimte

Straatmeubulair zoals banken, tafels, speeltoestellen 
en paviljoens stimuleren gebruik van de openbare 
ruimte. In Oud Charlous is de functionele openbare 
ruimte vaak minimaal voorzien van straatmeubulair.

Niet onderhouden speelplaats aan de Grondherenstraat Minimaal ingerichte Nachtegaalplein
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2.1.8 Veiligheid

In figuur 19 zijn het aantal meldingen weergegeven 
van geweldsmisdrijven in de openbare ruimte. 
Omdat er geen specifieke gegevens voor handen 
zijn betreffende verschillende soorten overlast per 
wijkdeel, worden deze gegevens als indicatoren van 
overlast beschouwd. Openbare geweldpleging kan 
worden gezien als een extreem gevolg van drugs-, 
drank- en geluidsoverlast.

Oud Charlois is op te delen in een veilig en relatief 
onvleilig deel. Het noorden en westen van de wijk 
zijn duidelijk onvleiliger dan het zuiden en oosten. 
De ergste probleemgebieden bevinden zich in het 
noorden rond het oude dorpscentrum, en in het 
zuiden rond de Verboomstraat.

Opvallend is dat in de buurt van elk gebied dat 
het relatief het hoogste scoort op onveiligheid een 
zorginstelling zit. Naar alle waarschijnlijkheid heeft 
dit te maken met de verschillende opvangsinstellingen 
voor daklozen of drugsverslaafden. 

In hoofdstuk 4 worden deze verschillende gebieden 
nader bekeken om tot een toepassingsopgave voor dit 
onderzoek te komen.

Figuur 19: Aantal meldingen openbare geweldpleging in 2008

 minder dan 2 meldingen
 tussen de 2 en de 15 meldingen
 tussen de 15 en 31 meldingen
 meer dan 31 meldingen

(Trienekens 2009, uit Polstat politie Rotterdam-Rijnmond 
2008)
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2.2 Analyse herstructurering Amsterdam 
Osdorp

Osdorp is een probleemwijk gelegen in het uiterste 
westen van Amsterdam (figuur 20). Osdorp is gebouwd 
in de jaren 60, als onderdeel van het Algemene 
Uitbreidingsplan van Amsterdam, ontworpen in 
1934 door van Eesteren. Van Eesteren was een 
modernist, en ontwierp het plan volgens de bekende 
uitgangspunten van het modernisme, “licht, lucht en 
ruimte” en functiescheiding in de stadplattegrond.

Aan het eind van de vorige eeuw waren de woningen en 
de openbare ruimte fysiek en functioneel verouderd. 
De autochtonen trokken weg en Osdorp verwerd een 
achterstandswijk met een overwegend allochtone 
bevolking. De openbare ruimte ging gebukt onder 
overlast van allochtone jongeren door gebrek aan 
onderscheid tussen openbaar en prive (Hartzman 
2008).  De grote groene velden en straten bedreigden 
de openbare veilgiheid. Vroeger was het groen van 
iedereen, nu van niemand. Daardoor was de positie 
van de collectieve tuinen onduidelijk geworden en 
nam de leefbaarheid af (Agricola, 2006). In 1994 werd 
besloten om het Zuidwestkwadrant van Osdorp te 
vernieuwen.

Uitgaande van de kwaliteiten van het oude 
stedenboukundig plan koos De Nijl Architecten voor 
twee stedenbouwkundige strategiën: het aanpassen 
van de open woonblokken en het aanpakken van 
de openbare ruimtes. De open stempels van de 
woonblokken werd getransformeerd tot een of 
meerdere gesloten bouwblokken. Het grootste deel 
van de 3000 woningen werd hiervoor gesloopt.

De verdere ontwikkeling van het Zuidwestkwadrant 
was aanleiding om een duidelijker onderscheid 
tussen private en openbare ruimte. De gekozen 
stedenbouwkundige strategie is gericht op het 
in ruimtelijke en fysieke zin aanpassen van de 
gemeenschappelijke ruimte door het ontwerp van 
overgangen en grenzen (De Nijl Architecten 2005). 
De bebouwingsvlakken werden herverkaveld 
in kleinere eenheden, waarin gebouwen op een 
specifiek grondstuk betrokken zijn (figuur 23). Door 
niveauverschillen, stoepen, heggen, lage muren en 
hekken zijn de verschillende gebieden van elkaar 
gescheiden (Agricola 2006).

 

Figuur 20: Osdorp (groen) in Amsterdam.

Figuur 23: onderscheid tussen openbaar en prive (Hartzman 
2008)

Figuur 21: Oude situatie 
Zuidwestkwadrant (De Nijl 
Architecten 2005).

Figuur 22: Nieuw 
stedenbouwkundig plan (De 
Nijl Architecten 2005).

Deze strategie van het aanpakken van overlast door 
de openbare ruimte opnieuw te ontwerpen, met een 
uitgesproken verhouding tussen openbaar en prive, 
zou een oplossing kunnen zijn voor de soortgelijke 
overlasts-situatie in Oud Charlois. 
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3. Overlast-
beperking

Uit verschillende bronnen worden theorieën gehaald met 
betrekking tot overlastbeperking in de openbare ruimte. Na deze 
geanalyseerd te hebben kan de ontwerpstrategie voor Oud-
Charlois worden bepaald.
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3.1 Literatuuronderzoek

3.1.1 Inleiding in de theorie

Vanaf de jaren 60 is men al bezig met de vraag of 
misdaad en overlast kunnen worden beheerst door 
het ontwerp van de buitenruimte.

3.1.2 Defensible space

In zijn boek “Defensible Space” (1972) komt 
onderzoeker O. Newman met een nieuw inzicht. 
Hij beredeneerd dat de inrichting van de publieke 
ruimte het latente gevoel gemeenschapsvorming en 
territorialiteit bij bewoners kan aanwakkeren. Deze 
nieuwe eigenschappen van de bewoners komen dan tot 
uiting in een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid 
van de bewoners voor de veiligheid en het onderhoud 
van hun leefomgeving.

Deze openbare ruimte, die zo was ingericht zodat 
bewoners deze zich zouden toe-eigenen, noemde 
Newman defensible space. Hij ontwikkelde een 
concept dat van stad tot gebouwniveau voorzag in 
deze defensible space. Dit concept spitste zich toe op 
de volgende vier punten:

o Het vormgeven en begrenzen van de openbare 
ruimte zodat er voor de bewoners duidelijke gebieden 
zijn te herkennen welke zij zich kunnen toe-eigenen.
o De plaatsing van ramen in gebouwen zodat de 
bewoners uitkijken over de openbare ruimte en deze 
van nature zullen surveilleren.
o Het vermijden van gebruik van een bouwstijl 
die wordt geassocieerd met een typisch sociaal zwakke 
wijk, straat of bouwblok.
o Gebieden of ontwikkelingen met een risico 
van sociale problemen moeten gespreid worden. 

De conclusie is dat het defensible space-concept 
beter is toe te passen in relatief kleine projecten 
met laagbouw dan grotere projecten met vooral 
hoogbouw.

In hetzelfde boek worden deze bevindingen wel gelijk 
gerelativeerd. Door alleen het toepassen van geschikte 
architectuur of stedenbouw zal de sociale omgang 
(en dus ook overlast) nooit compleet opgelegd of 
gecontroleerd kunnen worden. Het beïnvloeden 
hiervan kan wel, omdat de potentie tot een veilige 
wijk wel in fysieke oplossingen gelegd kan worden 
(Defensible Space, Newman 1972).

3.1.3 Kritiek

De ideeen van Newman over Defensible space zijn 
nog steeds controversieel. In de kritieken op de 
verhandeling van Newman kwam er een algemene 
roep om intergratie van de fysieke en sociale aanpak 
van probleemgebieden. Ook al zijn de gebouwen 
laag en ingangen en openbare ruimten duidelijk 
verbonden met private appartementen, dan nog 
zullen hun bewoners niet reageren op misdaden als 
zij denken dat de openbare ruimte behoort aan een 
andere etnische groep, of als ze geloven dat de politie 
toch te laat zal komen opdagen en zij zichzelf in de 
nesten zullen werken. (Gifford, 2002)

Ook al voldoet de openbare ruimte volledig aan een 
perfecte uitwerking van het defensible space concept, 
de resultaten zullen afhankelijk blijven van externe 
invloeden. Als er bijvoorbeeld geen onderliggend 
sociaal netwerk bestaat tussen de bewoners, of als 
er geen middelen zijn om bij escalatie in te grijpen 
(bijvoorbeeld afwezigheid van de politie) dan zal het 
defensible space concept niet werken zoals zij bedoeld 
is. (Merry, 1982)

Tegelijkertijd betekent deze kritiek ook dat louter 
sociale interventies ontoereikend zijn bij het 
aanpakken van een probleemwijk. Een fysieke 
ingreep in de openbare ruimte van Oud Charlois is 
noodzakelijk maar zal ook niet de complete oplossing 
zijn voor het tegengaan van overlast in de wijk. De 
ruimtelijke interventie zal gepaard moeten gaan met 
een compleet sociaal plan van aanpak. 

Bij het evalueren van volgens het defensible space 
concept gerenoveerde projecten zoals Clason Point in 
New York bleek wel dat het concept er voor zorgt dat 
misdaden als diefstal, openbaar geweld en overvallen 
significant waren afgenomen. Ook al waren niet 
alle resultaten positief, over het algemeen kan wel 
gezegd worden dat de toepassing van het concept 
voornamelijk positieve gevolgen heeft gehad voor 
Clason Point (Gifford, 2002).
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3.1.4 Verblijfskwaliteit en territoria

De sleutel voor een succesvolle ruimtelijke 
ingreep in de openbare ruimte ligt bij het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners over 
deze ruimte. Dit gevoel wordt verwezenlijkt door het 
creëren van verblijfsruimte en herkenbare territoria 
voor de bewonersgroepen. Van Dorst richt zich 
specifiek op het gebruik de openbare ruimte van 
allochtonen in Nederland. De verblijfskwaliteit wordt 
in drie opvolgende stappen gerealiseerd (van Dorst, 
2008)

o Terugdringen van verkeersruimte
o Leesbaar maken van het beoogde gebruik
o Duidelijke fysieke grenzen

Het volgende voorbeeld past de drie stappen van 
van Dorst toe op een voorbeeld van zijn voorganger 
Newman. 
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Clason Point in New York is een oude arbeider-
swijk. In nevenstaande figuur is de mate van er-
varen overlast over de kaart van de wijk heen 
gelegd, met de donkere kleuren als de gebieden 
met de meeste overlast. Het gebied met de meeste 
overlast concenteerd zich rond het centrale plein 
(omkaderd) en enkele aangrenzende bouwblok-
ken.

Newman pastte zijn Defensible-Space concept toe op het 
centrale plein van de buurt. Deze toepassing heeft veel weg van 
de uitgangspunten voor het creëren van territoria van van Dorst.

Terugdringen van verkeersruimte 

Om gebruikers de ruimte te geven worden routes van langzaam 
verkeer aan de zijkanten van het plangebied gelegd. Autowegen 
worden zo gelegd dat zij het langzaam verkeer van een naar het 
plein niet hinderen.

Leesbaar maken beoogd gebruik

Door de openbare ruimte op een goede manier in te richten kan 
deze worden toegeëigend door de beoogde doelgroep. Door 
zitplekken voor ouderen, speeltoestellen voor kinderen, en 
ontmoetingsplekken voor jongeren specifiek in te richten wordt 
oneigenlijk gebruik door de verkeerde doelgroep voorkomen.

 ouderen  kinderen  jongeren

Duidelijke fysieke grenzen

Door fysieke grenzen te stellen aan het gebruik wordt het besef 
van territoria versterkt en worden de verhoudingen tussen 
openbaar en prive verduidelijkt.
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3.1.5 Het tot leven brengen van functionele 
openbare ruimte.

Het model van PPS is bruikbaarder voor specifiek 
het inrichten van functionele openbare ruimte, en 
richt zich op vier onderwerpen; toegankelijkheid en 
routes, gebruik en activiteiten, comfort en imago en 
gemeenschapsbesef. (Project for Public Spaces, 2009)
De voorgestelde pricipes zijn gebruik-stimulerend in 
plaats van repressief. 

Toegankelijkheid en routes (acces and linkages)

Toegankelijkheid in de primaire zin betekend dat een plek 
gemakkelijk te bereiken moet zijn voor mensen ongeacht 
hun inkomen en beperkingen. Daarnaast is de routing op 
en naar de plek essentieel. Wie komt er op een plek als 
er geen route heengaat, en andersom, wie gebruikt er een 
route zonder bestemming?

Gebruik en activiteiten (uses and activities)

Een goed ontworpen plek is niets waard als hij niet wordt 
gebruikt. Door alle actoren mee te laten doen in de besliss-
ing over wat er gaat gebeuren met een plek zullen ideeën 
eerder ground-up dan top-down komen, en wordt de plek 
ook gebruikt op de manier waarvoor deze is ontworpen.

Comfort en imago (comfort and image)

Als plekken aantrekkelijk zijn ingericht en gemakkelijk 
gebruikt kunnen worden, dan zullen deze door de bewon-
ers worden opgevat als een extra reden om naar buiten 
te gaan en zo deel te worden van de OR. Bomen voor 
schaduw, fijne zitplekken, goede verlichting en een ver-
zorgd aanzicht kunnen positief bijdragen aan het gevoel 
dat mensen hebben over een plek.

Gemeenschapsbesef (sociability)

Als bewoners de plek gaan zien als hun territorium zullen 
ze hier ook meer verantwoordelijkheid voor gaan voelen. 
Als de OR deel wordt van hun dagelijkse leefomgeving 
zal dit zowel het gemeenschapsgevoel ten goede komen en 
zal er geen plaatst meer zijn voor overlast(veroorzakers) 
in het gebied. 
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3.1.6 Het tot leven brengen van een 
gemeenschap

In veel probleemwijken is het gemeenschapsleven 
nagenoeg dood. Niemand spreekt elkaar, alleen de 
probleemveroorzakers gebruiken stoepen en pleinen 
en auto’s bepalen het verdere straatbeeld. Om de 
gemeenschapszin in een wijk tot leven te brengen zijn 
er een zestal richtlijnen:

o Zorg voor een levendig straatbeeld. Geef 
bewoners de ruimte om te wandelen, spelen en 
dwalen over de stoepen. Dit zal de sociale omgang en 
het veiligheidsgevoel in deze straten bevorderen.

o Geef bewoners de ruimte en geef ze daar 
dingen te doen. Richt de openbare ruimte in met 
banken, speelplekken, theehuisjes etc.

o Verlaag het aantal auto’s en de snelheid daarvan 
in de wijk. Zo is er meer ruimte om het straatbeeld 
levendig te maken.

o Huizen en appartementen moeten zijn 
ontsloten aan de straat en niet aan een binnenplaats. 
Ook dit komt ten goede aan de sociale veiligheid.

o Maak parken aantrekkelijker voor volwassenen. 
Of beter nog, zorg dat er voor elke leeftijdsgroep iets 
te doen is. 

o Maak onderscheid tussen de plaatsten waar 
activiteiten mogen plaatsvinden. Activiteiten die voor 
veel geluidsoverlast kunnen zorgen horen thuis in het 
park en niet op straat.

(Brower, 1988)

3.1.7 Sociaal veilig onterpen

Naast het opbouwen van een gemeenschap en het 
stimuleren van de betrokkenheid van bewoners 
bij hun wijk, is het ook nodig om te kijken waar 
de openbare ruimte concreet aan moet voldoen 
om sociaal veilig te kunnen worden. De publicatie 
“Sociaal veilig ontwerpen” van van der Voordt en van 
Wegen, wordt ter afsluiting van het onderzoeksproject 
“Onderzoek naar de relatie tussen criminaliteit 
en ruimtelijke structuur” een checklist gegeven 
met richtlijnen voor het sociaal veilig ontwerpen 
van de gebouwde omgeving. In het plan worden 
vanuit 8 thema’s ontwerpoplossingen gegeven.  

Deze thema’s worden nu kort behandeld.

o Aanwezigheid van potentiële daders
Indicatoren kunnen zijn: slechte sociaal-economsische 
omstandigheden, veel jongeren in de buurt, of een 
onmenselijke bebouwingsschaal. De oplossingen zijn 
vaak repressie-gericht.

o Aanwezigheid van sociale ogen
Het gaat hier zowel om de daadwerkelijke aanwezigheid 
van mensen als om de voelbare aanwezigheid. Dit 
laatste heeft vooral te maken met de mate van visueel 
contact tussen woningen en de openbare ruimte. 

o Zichtbaarheid
De eerder genoemde aanwezigheid van mensen is 
een noodzakelijk gegeven voor sociale controle. Maar 
daarmee zijn we er nog niet, de zichtbaarheid is ook 
van fundamenteel belang hierbij. Zowel overdag als ‘s 
nachts natuurlijk.

o  Betrokkenheid/verantoordelijkheid
Betrokkenheid  bij de woonomgeving is belangrijk om 
mensen te stimuleren zich in te zetten voor hun buurt 
en als dat nodig is ook in te grijpen, om zo potentiële 
daders te weerhouden van ongewenst gedrag.

o  Attractiviteit van de omgeving
Attractieve gebouwen en buitenruimten kunnen 
een positief effect hebben op het voorkomen van 
vandalisme en onveiligheidsgevoelens. 

o  Toegankelijkheid/vluchtwegen
Er moet worden gezocht worden naar een balans 
tussen vluchtroutes voor eventuele slachtoffers en een 
te gemakkelijke toegangelijkheid van gebouwen of 
buitenruimtes voor daders.

o  Aantrekkelijkheid van een potentieel doelwit
Zowel de aantrekkelijkheid van straatmeubulair 
voor vandalisme en de fysieke kwestbaarheid 
van het doelwit moeten worden aangepast op de 
veiligheidssituatie. Deze twee thema’s worden appart 
genoemd in de checklist.

(van der Voordt, van Wegen, 1990)
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3.2 Vertaling theorie naar strategie

3.2.1 Thema’s uit de theorieën

Uit  het literatuuronderzoek zijn verschillende theorien 
gekomen met betrekking tot het terugdringen van 
overlast door het versterken van de betrokkenheid 
van de bewoners bij hun wijk of woonomgeving. 
Daarnaast is onderzocht welke richtlijnen er zijn 
voor het scheppen van een aantrekkelijke openbare 
ruimte. 

De strategie zal hier ook op teruggrijpen. Door 
het activeren van bewoners door hen te betrekken 
bij het herontwikkelen van een voor hunzelf 
aantrekkelijke openbare ruimte, zal leiden tot een 
vergroot gebruik en verantwoordelijkheidsgevoel 
over deze ruimte. Hierdoor zullen veroorzakers 
van overlast geen plek meer vinden in de openbare 
ruimte, of worden zij een halt toegeroepen bij 
ongewenst gedrag (zie figuur 24).

3.2.2 8 ontwerpprincipes

Uit deze theorieën zijn 8 complementerende 
ontwerpprincipes gedestileerd, welke de 
uitvoerende basis vormen van de strategie. 
Deze ontwerpprincipes vormen een richtlijn 
voor het ontwerpen van een openbare ruimte die 
bewoners activeert en betrokken maakt, en de 
potentie voor sociale veiligeheid in de opebare 
ruimte legt.

onaantrekkelijke
openbare ruimte

bewoners niet 
actief in 

openbare ruimte

overlast in de 
openbare ruimte

aantrekkelijke
openbare ruimte door 
bewonersparticipatie

bewoners actief in 
openbare ruimte

geen ruimte voor 
overlast in de 

openbare ruimte

bewonerswensen 
inrichting en gebruik 

openbare ruimte

Figuur 24: schematische weergave strategische interventie 
Oud-Charlois

o  Toegankelijkheid en routes

Een goede toegankelijkheid voor langzaam verkeer 
vergroten het gebruik van de openbare ruimte. In 
deze toegankelijkheid ligt ook een grote rol voor het 
duidelijk maken van openbare en prive gebiden.

o  Gebruik en activiteiten

Om bewoners betrokken te maken bij de wijk wordt 
het gebruik van de openbare ruimte bepaald door de 
bewoners. De sociale actviteiten worden ground-up 
geinitieerd.

o  Creëren van territoria

Het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners over 
hun woonomgeving krijgt een duidelijk en behapbaar 
kader door het creëren van territoria.
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o  Imago en attractiviteit

Een acttractieve woonomgeving stimuleert gebruik 
door de bewoners. Voor overlasts veroorzakers kan 
een attractieve openbare ruimte zowel aantrekkelijk 
zijn voor vandlisme als een afschrik effect hebben 
door het intensieve gebruik. Op het laatste wordt dan 
ook gemikt.

o  Risico beperking

Geen repressieve maatregelen, maar ook niet ‘de 
kat op het spek binden’. Een beperkte vorm van 
functiescheiding tussen woonomgeving en potentiele 
overlasts voorzieningen.

o  Sociale controle

Door de voelbare en fysieke aanwezigheid van 

omstanders te bevorden wordt de sociale controle 
vergroot.

o  Zichtbaarheid

Optimaal zicht voor optimale sociale controle. Dit 
principe hangt erg samen met het het sociale controle-
principe, maar is meer fysiek qua oplossings-opgave.

o  Betrokken bewoners

Door goede voorzieningen en schaalbeperking 
de randvoorwaarden scheppen voor betrokken 
bewoners.

3.2.3 Theorie, principe en oplossingen

Figuur 25 laat de relatie tussende ontwerpprincipes 
en de achterliggende theorie zien. Daarbij zijn 
per ontwerpprincipe enkele oplossingsrichtingen 
weergegeven. Deze zijn per schaalniveau en 
inrichtingsopgave gecategoriseerd. Bij toepassing van 
de ontwerpprincipes kan deze tabel worden doorlopen 
om het beschreven ontwerpdoel te bereiken. 

Toepassing van deze principes is natuurlijk zeer 
contextgevoelig. Voor verschillende situaties zullen 
verschillende principes meer of minder ter zake doen. 
Elke situatie is immers weer anders qua problematiek 
en ruimtelijke mogelijkheden,
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4. Toepassing

In dit hoofdstuk wordt de bepaalde ontwerpstrategie toegepast 
op (een deel van) de openbare ruimte in Oud Charlois.
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4.1 Contextbepaling

4.1.1 Inleiding

De vraag is nu waar de strategie in de wijk moet 
worden toegepast. Een complete herinrichting van 
de totale openbare ruimte van de wijk is financieel 
niet haalbaar en hoeft ook niet nodig te zijn. Door 
specifieke probleemgebieden aan te pakken en de 
openbare ruimte daar opnieuw in te richten kan 
men ervan uitgaan dat dit de hele wijk ten goede zal 
komen. Slechte plekken in de wijk verdwijnen en 
maken plaats voor goede openbare ruimte. 

Het probleem is dat het onmogelijk is te voorspellen 
hoe overlast veroorzakers zich zullen gedragen na 
de herinrichtingingreep. Als deze succesvol wordt 
uitgevoerd, zal de overlast in dat gebied verdwijnen. 
Maar wat als de overlastproblemen zich verplaatsen 
naar de straat om de hoek? Dan schiet de wijk 
daar niets mee op. Moeten we eigenlijk wel de 
brandhaarden aanpakken, en het risico lopen dat 
bestaande problemen zich verplaatsen naar elders 
in de wijk? Of is het slimmer de bedreigde delen van 
de wijk, die misschien op het punt staan om sociaal 
onveilig te worden aan te pakken? Ook een louter 
defensieve aanpak, het versterken van de reeds veilige 
delen van de wijk, is een overweging waard.

Deze drie verschillen in toepassing van de strategie 
worden in dit hoofdstuk tegen elkaar afgewogen.

4.1.2 Categorisering 

Naar aanleiding van figuur 19 delen we de wijk op 
in veilige buurten (weergegeven in groen), buurten 
waar de veiligheid wordt bedreigd (geel), en onveilige 
buurten (rood), deze noemen we de brandhaarden. 
Per categorie volgt nu een verkenning van de voor- en 
nadelen bij het aanpakken van die delen van de wijk.

Figuur 19: Aantal meldingen openbare geweldpleging in 2008

 minder dan 2 meldingen
 tussen de 2 en de 15 meldingen
 tussen de 15 en 31 meldingen
 meer dan 31 meldingen

(Trienekens 2009, uit Polstat politie Rotterdam-Rijnmond 
2008)
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4.1.3 Toepassing A: aanpakken brandhaarden

De delen van de wijk met de meeste overlast bevinden 
zich rond de woonstraten aan de Wolphaertsbocht, het 
zuidelijk deel van de Verboomstraat en het zuidelijk 
deel van het oude dorpscentrum. Ook het Gouwplein 
valt in dit gebied.

Voordelen bij het aanpakken van deze delen van de 
wijk.

o Aanpak is direct en oplossingsgericht. De 
meest nare plekken van de wijk worden aangepakt.
o Daarom zal het draagvlak voor (grote) 
ingrepen in de omgeving relatief makkelijk te creëren 
zijn. Hier is immers een voor iedereen duidelijke 
aanleidig voor.
o De inrichting van juist deze delen van de wijk 
sluit niet aan bij de vraag naar specifieke openbare 
ruimte. Juist hier valt dus veel te halen.

Nadelen bij het aanpakken van deze delen van de 
wijk.

o Na het herinrichten van de OR kan de overlast 
in deze delen van de wijk zich verplaatsen naar andere 
delen van de wijk (het waterbedeffect). In dat geval 
blijven de problemen van overlast en geweld bestaan 
op wijkniveau. 
o Het is waarschijnlijk dat herinrichting in deze 
delen van de wijk relatief veel middelen en tijd zal 
vragen.

Het Gouwplein

De Verboomstraat
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4.1.4 Toepassing B: aanpakken van de 
bedreigde delen van de wijk

De delen van de wijk met een gemiddeld aantal 
aangiftes van overlast bevinden zich rond de 
woonstraten aan de Wolphaertsbocht, inclusief het 
Karel de stoute plein. Daarnaast worden ook het 
noordelijk deel van de Verboomstraat en het gebied 
rond de voornsevliet hiertoe gerekend. Ook het 
oude dorpscentrum inclusief het kerkplein kent een 
gemiddeld overlasts niveau.

Voordelen bij het aanpakken van deze delen van de 
wijk.

o Deze bedreigde gebieden kunnen op het punt 
staan om een groter probleem te worden. Aanpak van 
deze delen van de wijk zal preventief werken, en het 
gemiddelde overlast niveau in de wijk zal afnemen.
o Het doen van ingrepen in de wijk zal op een 
relatief breed draagvlak kunnen rekenen, omdat 
er een duidelijk aanwijsbaar probleem zich in deze 
wijken voordoet. 
o Er zal relatief minder risico zijn op het 
verplaatsen van de problemen naar andere delen van 
de wijk. De problemen zijn hier minder hardnekkig 
en vasthoudend. 

Nadelen bij het aanpakken van deze delen van de 
wijk.

o De echte probleemgebieden blijven bij deze 
aanpak buiten schot. Het overlastprobleem blijft op 
wijkniveau nog steeds even extreem. 
o Voorheen veilige gebieden in de omrekening 
van brandhaarden lopen risico om te verslechteren 
tot een bedreigd gebied.

Het Kerkplein

Het Karel de Stoute plein

De Frans Bekkerstraat
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4.1.5 Toepassing C: versterken van de veilige 
delen van de wijk.

Het zuidoostelijke deel van Oud-Charlois is het 
veiligste deel van de wijk. Hieronder vallen oa 
het zuidelijke deel van de Boergoensestraat en de 
woonstraten in het oosten van de wijk, waaronder 
ook het Nachtegaalplein.

Voordelen bij het aanpakken van deze delen van de 
wijk.

o Door de openbare ruimte beter te laten 
aansluiten op de wensen van de omwonenden zal het 
nog minder waarschijnlijk zijn dat hier in de toekomst 
zich problemen zullen voordoen.
o De ingrepen zullen relatief weinig middelen 
en tijd opeisen.

Nadelen bij het aanpakken van deze delen van de 
wijk.

o Het herinrichten van de openbare ruimte in 
deze delen van de wijk zal op relatief veel weerstand 
duiden. Er zijn immers geen aanwijsbare problemen.
o De delen van de wijk waar de echte problemen 
zich voordoen blijven onaangeroerd. Een defensieve 
ingreep als deze zal weinig effect hebben op het 
veiligheidsgevoel in de wijk.
o Door het herinrichten van de OR van deze 
delen van de wijk zullen de beschikbare middelen 
niet terecht komen bij diegene die dit het hardst nodig 
hebben. De sociale scheefgroei wordt zo alleen maar 
vergroot.

4.1.6 Afweging

Het niet aanpakken van de brandhaarden van 
overlast in Oud Charlois zou een gemiste kans zijn 
om op wijkniveau een verschil in openbare veiligheid 
te maken. Dit geld ook voor de bedreigde gebieden, 
hoewel hier misschien een minder vergaande 
herinrichting van de openbare ruimte voldoende kan 
zijn. De urgentie ligt echter bij de aanpak van de delen 
van de wijk die er het slechts aan toe zijn.

Om de toepassing van de 8 ontwerpprincieps in de 
openbare ruimte duidelijk te maken wordt voor 
de Verboomstraat gekozen. Gelegen in een van de 
brandhaarden van Oud Charlois kan de aanpak van 
deze staat als voorbeeld dienen bij het aanpakken van 
andere probleemstraten.

Boergoensestraat

Nachtegaalplein

Portlandstraat
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4.2 Stedenbouwkundig ontwerp

4.2.1 De Verboomstraat

Deze straat doorsnijd bijna de hele wijk van noord 
naar zuid. De Verboomstraat loopt hierbij zowel  door 
een onveilig deel van de wijk als door delen waar de 
veiligheid wordt bedreigd. 

De bebouwing aan de Verboomstraat is in de jaren 
60 gebouw en is over het algemeen drie- tot vierlaags. 
De straat heeft in verhouding met omliggende straten 
een vrij breed profiel, dat in de huidige situatie wordt 
gedomineerd door geparkeerde auto’s en brede 
stoepen. De Verboomstraat maakt geen belangrijk 
deel uit van het verkeerssyteem; het is geen primaire 
of secundaire doorvoer weg. 

Figuur 26: de Verboomstraat weergegeven in de veiligheids 
situatie van Oud Charlois.
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4.2.2 Het creëren van territoria

Bij de toepassing van de ontwerpprincipes zijn is het 
principe van het creëren van terrritoria van groot 
belang. Als we de Verboomstraat nader bekijken, 
valt vooral de enorme lengte op (figuur 27). Hoe 
kunnen bewoners zich verantwoordelijk voelen over 
een straat, die zo onmenselijk groot is dat het begin 
en einde niet eenste zien zijn? Door de enorme maat 
wordt de straat niet toegeëigend. Daarbij zal overlast 
-met name van geluid- door de hele lengte van de 
straat te merken zijn.

Door de straat op te knippen in overzichtelijke, 
behapbare stukken (figuur 28). Bewoners zullen het 
deel van de straat waar zij aan wonen zien als hun 
eigen woonomgeving. De delen van de straat worden 
op de koppen afgerond door er (door de bewoners 
te bepalen) openbare voorzieningen te plaatsen. 
Bijkomend voordeel bij dit opknippen is dat de 
uitvoering van dit plan gefaseerd kan verlopen. Het in 
groen gekleurde kader wordt nu verder uitgewerkt.

Figuur 27: oude situatie Verboomstraat Figuur 28: nieuwe situatie Verboomstraat
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4.2.3 Naar een gevarieerde plattegrond en 
profielen

Als we de oude situatie van de Verboomstraat 
beschouwen zien we een behoorlijke uniformiteit 
in de plattegrond (fig 29). In het nieuwe ontwerp 
worden de parkeerplaatsen langs de kant van de weg 
per opgeknipt wijkdeel omgelegd, zodat er ruimte 
wordt gemaakt voor bewonersvoorzieningen en er 
een gevarieerd straatbeeld ontstaat (fig 30).

Voor de bebouwing aan beide zijden van de straat 
is een hybride zone ontworpen, waar, ook met 
bewonersparticipatie, een soepele overgang moet 
plaatsvinden tussen prive- en openbare ruimte. 
Ook in de profielen komt dit terug, de plaats van de 
doorsnedes is weergegven in figuur 30.

Figuur 29: oude situatie Verboomstraat Figuur 30: nieuwe situatie Verboomstraat
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Doorsnede A

Figuur 31: oude situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede A

Figuur 32: nieuwe situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede A

Dit profiel verlegd de straat meer naar de oostzijde. 
Zo wordt er ruimte gemaakt voor een verhoogde 
semi-openbare zone aan de westzijde, waar bewoners 
bijvoorbeeld zitplekken van kunnen maken of tuintjes 
kunnen aanleggen. Aan de oostkant ktijgen alle 
bewoners de beschikking over een voortuintje op sta 
hoogte, onder het raam.

Naast het toevoegen van extra bomen aan de straat om 
het tunnel effect dat deze straat heeft te breken, worden 
er extra stoeplichten aangebracht om de zichtbaargheid 

voor en op voetgangers te verbeteren.



38

Doorsnede B

Figuur 33: oude situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede B

Figuur 34: nieuwe situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede B

Nemen we iets meer naar het zuiden dan profiel A een 
doorsnede van de wijk, dan zien we ongeveer hetzelfde 
oude beeld terug. Verschil is dat de bebouwing aan de 
oostkant is vervallen ten behoeve van de prive tuin van 
de woningen die haaks op de Verboomstraat staan. 

Dit ‘gat in de wand’ geeft een mooie kans om de extra 
zoninval te benutten door op de kop van de nieuwe straat 
een ontmoetingsplek voor ouderen of ander, programma 
te situeren. Deze staat in zichtbare verbinding met de 
hybride zone aan de westkant van de straat.

De scheiding tussen de prive tuin aan de oostkant 
van de straat wordt benadrukt door een verhoogde 
heg te plaatsen. Zo wordt de fysieke scheiding tussen 
openbaar en prive gearticuleerd.

Dit profiel laat zien hoe een deel van de straat kan 
worden afgerond.
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Doorsnede C

Figuur 35: oude situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede C

Figuur 36: nieuwe situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede C

Weer zuidelijker kijken we naar een nieuw deel van 
de straat. De diepe parkeerplaatsen zijn verlegd van 
west naar oost en breken samen met de beplanting het 
voorheen zo typische doorzicht  over de hele lengte van 
de  Verboomstraat. 
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Doorsnede D

Figuur 37: oude situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede D

Figuur 38: nieuwe situatie Verboomstraat ter hoogte van doorsnede D

Helemaal in het noorden van het plangebied ligt nog een 
afronding van de straat gepland. Deze laat zien hoe dit 
meer op een park achtige manier kan.  De hybride zones 
zijn hier voor de oost en westkant van de straat gelijk. 
Dit zou toegepast kunnen worden als er geen draagvlak 
bestaat voor het beheren van de grotere zones zoals in 
doorsnede A, B en C zijn weergegeven. Het beheer van 
deze zones ligt bij sterke voorkeur dus bij de bewoners 
zelf. De afrondingszones zoals in dit profiel kunnen 
worden beheerd door de gemeente of in samenwerking 
met de bewoners.
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5. Evaluatie
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5.1 Evaluatie van het ontwerp

Het opknippen van de Verboomstraat helpt de 
bewoners een idee te geven van hun eigen straat. Het 
verschil tussen de oude situatie, de onophoudelijke 
“tunnel” die van noord naar zuid liep en de nieuwe 
situatie, waar de enorme staart wordt opgeknipt in zes 
kleine woonstraatjes zal bewoners een ander gevoel 
geven over hun woonomgeving.

De verdere inrichting van de plattegrond en de 
profielen draag hier aan bij. Moeilijk te beoordelen 
is of de hybride zone’s gaan werken. Door actieve 
betrokkenheid van de bewoners te vragen bij het 
meedenken over het herontwerp is de eerste stap 
gezet. Door alleen uit te gaan van wat de bewoners zelf 
in hun straat willen, zullen zitplekken, speelplaatsen,  
jeu-de-boule banen en tuintjes ook echt tot leven 
komen. Het effect op de mate van overlast in de wijk 
zal er dan ook in positieve zin zijn.

Zonder deze ground-up aanpak wordt zal het 
overlastverminderings effect niet plaatsvinden. Als 
de semi-openbare zones niet gebruikt worden kan dit 
misschien zelfs overlast in de hand werken. 

Wat ik heb proberen te doen is om de potentie voor 
een sociaal betrokken en vervolgens veilige straat in 
het ontwerp te leggen. In de huidige situatie staat het 
ontwerp van de openbare ruimte dit gewoon niet 
toe. 

Door alleen in te grijpen in de openbare ruimte en 
de aanliggende bouwblokken ongemoeid te laten, 
wordt sociale ontwrichting van de aanwezige sociale 
netwerken voorkomen (Engbersen, 2009), en is het 
plan ook nog eens gemakkelijk gefaseerd uit te voeren. 
Een nadeel blijft toch dat de relatie straat-woonblok 
misschien te weinig aandacht krijgt. De straat wordt 
nu aangepast op het aanliggende woonblok, maar 
wat gebeurt er als we dit omdraaien? Ook in het 
schema dat de 8 ontwerpprincipes samenvat komt 
het krachtenveld tussen straat en woonblok terug, 
bijna alle ontwerpoplossingen liggen bij deze twee 
schaalniveau’s. 
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5.2 Evaluatie van de strategie

De kracht van de strategie komt voort uit het 
combineren van theorieën uit de stimulerende en 
repressieve hoek. 

Door het stimuleren van gebruik zoals door PPS,  van 
Dorst en Brower is uiteengezet te combineren met 
meer fysieke, en soms repressieve toepassingen van 
van der Voordt en van Wegen ontstaat een synergie 
van ideeen waarbij de uitkomst sociaal veilige 
bewoners verblijfsruimten is. Door het ontwerpen 
van aantrekkelijke verblijfruimten worden overlast 
veroorzakers uitgebannen.

Deze strategie valt of staat met bewonersparticitpatie 
en -verantwoordelijkheid. Een volgende stap zou het 
ontwikkelen van een sociaalprogramma kunnen zijn  
dat aansluit bij de ontwerpprincipes.
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