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Voorwoord 

 

Oud Charlois is een zogenaamde Vogelaarwijk. De 40 wijken van Vogelaar betreft een lijst van 40 

Nederlandse probleemwijken die op 22 maart 2007 door Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken 

en Integratie bekend zijn gemaakt. De minister duidde deze wijken aan met 'krachtwijken'. Oud 

Charlois in een van deze wijken (VROM, 2009). 

Sinds een aantal jaren wordt er vanuit de gemeente van alles ondernomen om de problemen aan te 

pakken. Maar de aanpak vanuit Rotterdam is vooralsnog te sectoraal en weinig effectief. Daarom is 

de Veldacademie in het leven geroepen. Samen met de TU Delft en de gemeente inventariseert, 

visualiseert en stimuleert Veldacademie Oud-Charlois(Veldacademie, 2008). Vanuit de TU Delft ben 

ik samen met andere studenten in september van dit jaar begonnen met onderzoek en daar is dit 

verslag een resultaat van.  

Dit onderzoek was nooit gelukt zonder de hulp van Fokke Wind, Remon Rooij en de mensen van de 

Veldacademie en daarvoor wil ik ze bij deze bedanken. 
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Een omgeving is leefbaar als er een passende relatie bestaat tus

omgeving (Dorst 2005). In dit onderzoek wordt de omgeving benaderd vanuit het perspectief van de 

individuele gebruikers. Het menselijk gedrag in relatie tot de omgeving is onderwerp van het 

onderzoek. Hierbij is de omgeving de fysiek

In het eerste deel van deze inleiding wordt de huidige problematiek in de wijk Oud Charlois 

omschreven en hoe dit onderzoek hier op inhaakt. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 de doelstelling 

geformuleerd. In paragraaf 1.3 volgen de onderzoeksvr

inleiding zal telkens verwezen worden naar andere delen van dit verslag waar het onderwerp verder 

wordt uitgewerkt. 

 

 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

 

In 2007 heeft het ministerie van VROM 40 wijken benoemd waar 

naartoe zou moeten. Oud Zuid en Vreewijk zijn twee van de zeven Rotterdamse aandachtswijken. Ze 

liggen in twee verschillende deelgemeenten, Feijenoord en Charlois. Oud

Charlois. De achterstand in deze wijken is vooral op

en veiligheid (VROM 2009). 

In figuur 1 is te zien dat in Oud-Charlois in het bijzonder overlast een probleem is. 

Figuur 1: Ontwikkeling van elementscores 

Er zijn verschillende type overlast te onderscheiden. Het type overlast waar het in dit onderzoek om 

draait kan als volgt worden omschreven: als een individuele bewoner zich regelmatig of structuree

zodanig gedraagt, dat hij of zij daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/of 

in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt. Figuur 2 geeft 

weer welke gedragingen hier in elk geval onder vallen (Gemeent

 

Een omgeving is leefbaar als er een passende relatie bestaat tussen de mens(en) en de 

omgeving (Dorst 2005). In dit onderzoek wordt de omgeving benaderd vanuit het perspectief van de 

individuele gebruikers. Het menselijk gedrag in relatie tot de omgeving is onderwerp van het 

onderzoek. Hierbij is de omgeving de fysieke omgeving. 

In het eerste deel van deze inleiding wordt de huidige problematiek in de wijk Oud Charlois 

omschreven en hoe dit onderzoek hier op inhaakt. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 de doelstelling 

geformuleerd. In paragraaf 1.3 volgen de onderzoeksvragen en de onderzoeksbenadering. In deze 

inleiding zal telkens verwezen worden naar andere delen van dit verslag waar het onderwerp verder 

Aanleiding voor het onderzoek 

In 2007 heeft het ministerie van VROM 40 wijken benoemd waar vanuit de overheid extra aandacht 

naartoe zou moeten. Oud Zuid en Vreewijk zijn twee van de zeven Rotterdamse aandachtswijken. Ze 

liggen in twee verschillende deelgemeenten, Feijenoord en Charlois. Oud-Charlois is een wijk van 

eze wijken is vooral op het gebied van wonen, werken, leren, integreren 

Charlois in het bijzonder overlast een probleem is. 

: Ontwikkeling van elementscores deelgemeente Charlois,2005-2008 (gemeente Rotterdam 2009)
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2008 (gemeente Rotterdam 2009) 

Er zijn verschillende type overlast te onderscheiden. Het type overlast waar het in dit onderzoek om 

draait kan als volgt worden omschreven: als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel 
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Figuur 2: Vormen van woonoverlast (Gemeente Rotterdam, 2009) 

In dit onderzoek ligt de nadruk op een fysieke aanpak die een oplossing vormt  voor sociale 

problemen.  In veel projecten wordt bij het opzetten van een sociaal-fysieke wijkaanpak pakweg 

tachtig procent van de tijd en energie besteed aan: organisatie en financiering. Even zo belangrijk is 

het om aandacht te besteden aan de methode en de menselijke factor (Doms 2008). In dit 

onderzoek ligt de nadruk op de methode (strategie) en wordt er vervolgens overgegaan tot een 

ruimtelijke uitwerking in de straten van Oud-Charlois. 
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1.2 Doelstelling 

 

Zoals gezegd gaat het bij de sociaal-fysieke wijkaanpak vaak te weinig over de methode. De 

doelstelling van dit onderzoek is dan ook om een methode(strategie) te vinden om de overlast in de 

wijk Oud-Charlois te verminderen. Aangezien ik aan de TU Delft wordt opgeleidt als zal de methode 

ruimtelijk worden uitgewerkt. Bij deze ruimtelijke uitwerking is de doelstelling: 

  

Het verhogen van sociale controle en het ongedaan maken van ongewenste anonimiteit in Oud-

Charlois. 

 

 

1.3 Onderzoeksvragen en – benadering. 

 

Belangrijk in het onderzoek is onderscheid tussen de strategie en de ruimtelijke uitwerking. De 

strategie in dit onderzoek is het inzetten van ruimtelijke ingrepen om zo de sociale controle te 

verhogen en ongewenste anonimiteit te verminderen en daarmee de overlast. Dit wordt vervolgens 

omgezet in een ruimtelijke uitwerking voor een aantal straten van Oud Charlois. 

De onderstaande onderzoeksvragen vormen de basis voor de strategie en de ruimtelijke uitwerking. 

Mijn onderzoek draait om de volgende hoofdvraag: 

 

Hoe kan het ontwerp  van de  straatprofielen bijdragen aan het verhogen van de sociale controle en 

het ongedaan maken van ongewenste anonimiteit? 

 

Deze hoofdvraag zal pas aan het einde van dit verslag (hoofdstuk 3) kunnen worden beantwoord. 

Want om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen eerst de volgende achtergrond vragen moeten 

worden uitgewerkt in hoofdstuk 2: 

 

Is er een relatie tussen het gebrek aan het de sociale controle/ anonimiteit in een straat en de 

overlast die wordt ervaren?(zie paragraaf 2.1) 

 

Om vervolgens tot een ruimtelijke uitwerking te komen is het van belang om te weten: 

 

Welke ontwerp aanbevelingen kunnen voor straten worden gedaan die invloed hebben op de mate 

van sociale controle en anonimiteit?(zie paragraaf 2.2) 

En hoe kunnen deze ontwerpaanbevelingen  worden ingezet in de straten van Oud-Charlois en in 

welke straten zou dit moeten gebeuren?(zie paragraaf 2.3) 

 

In paragraaf 2.2 Wordt onder andere met behulp van referenties laten zien om welk type 

aanbevelingen het gaat en in paragraaf 2.3 is te zien welk straatbeeld dit oplevert in Oud-Charlois. In 

de discussie van dit verslag wordt het onderzoek nogmaals kritisch bekeken en geëvalueerd. Dit 

resulteert vervolgens in suggesties voor vervolg onderzoek.   

 



  

      8 

 

  

Onderzoek 

 

 

2.1 De relatie tussen sociale controle/anonimiteit en overlast 
Is er een relatie tussen het gebrek aan het de sociale controle/ anonimiteit in een straat en de overlast die wordt ervaren? 

 

Het werk van dr. M.J. van Dorst is erg belangrijk geweest voor mijn onderzoek. Hij is betrokken bij de 

GIDO Stichting en werkt voor het DIOC aan de TU Delft. In zijn artikel “Politiek op ooghoogte” wijst 

hij erop dat vooral de anonimiteit in de samenleving moet worden doorbroken. Anonimiteit leidt tot 

eenzaamheid en machteloosheid en, voor dit onderzoek het belangrijkste, geeft ruimte aan asociaal 

gedrag. Ook sociale controle blijkt uit het onderzoek van van Dorst van belang  te zijn. Controle gaat 

namelijk samen met betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor en met de woonomgeving. 

Er is dus een relatie tussen het gebrek aan sociale controle/anonimiteit en de overlast die wordt 

ervaren. De hier opvolgende vraag is of er een verband is tussen de ongewenste anonimiteit/het 

gebrek aan sociale controle en de vormgeving van de straten (van Dorst 2002). 
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2.2 Ontwerpaanbevelingen voor de straat 
Welke ontwerp aanbevelingen kunnen voor straten worden gedaan die invloed hebben op de mate van sociale controle en anonimiteit? 

 

Al jaren blijkt uit onderzoek in het beleidsveld van stedelijke vernieuwing dat sociale en fysieke 

ingrepen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In dit onderzoek is de relatie tussen de 

vormgeving van de straat en de overlast van belang. De ingrepen in de straat zullen groot en 

kleinschalig zijn. Voorwaarden is dat de projecten zichtbaar zijn. Deze werken inspirerend en zorgen 

voor een vliegwieleffect en geven bewoners vertrouwen in de wijk(vernieuwing) (Doms, 2008).  

Er zijn uiteraard veel verschillende strategieën te bedenken om een straat anders vorm te geven. 

Essentieel is echter dat de ingrepen het mogelijk maken voor bewoners om meer sociale controle 

over de straat te krijgen en het ook mogelijk maakt om hun ongewenste anonimiteit te verminderen.  

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de strategie van van Dorst voor een duurzaam 

leefbare woonomgeving. Omdat zijn strategie is gericht op een duurzame leefbare woonomgeving is 

niet elk onderdeel van zijn plan toepasbaar. In deze strategie zijn dus enkele punten weggelaten uit 

zijn ontwerpaanbevelingen die er niet toe doen voor dit onderzoek 

Bij deze strategie ligt de nadruk op het reguleren van privacy en zonering. Ontbreekt het aan 

mogelijkheden om de privacy te reguleren dan worden sociale contacten gemist of vermeden. Het 

gevolg is anonimiteit. Voor het reguleren van sociale interactie moet de omgeving leesbaar zijn als 

een systeem van zones waarin verschillende vormen van sociale interactie mogelijk of juist 

onmogelijk zijn. Deze privacyzonering is een fysieke ondersteuning voor het aangaan of vermijden 

van sociale interactie. En zo dus een fysieke ondersteuning om overlast te vermijden (van Dorst 

2005). 

Hierna volgt een overzicht met ontwerpaanbevelingen die relaties leggen met gerelateerde 

onderwerpen die bijdragen aan een straat waar sociale controle en het verminderen van 

ongewenste anonimiteit mogelijk is. 

 

 

 



   

2.2.1 De relatie van de woning met de omgeving    

Stelling 

Afhankelijk van stemming of activiteit hebben bewoners meer of minder behoeften aan interactie 

met de woonomgeving. De vormgeving van een woning geeft de mogelijkheid om de mate van deze 

interactie te reguleren (van Dorst 2005). 

 

Toelichting 

De voorkant van de woning is de grens met een gemeenschappelijke en/of voor iedereen 

toegankelijke buitenruimte. De achterkant heeft meestal een privé buitenruimte die niet of zeer 

beperkt toegankelijk is voor anderen. Op het moment dat deze overgangen niet gerespecteerd 

worden zijn bewoners geneigd zich verder terug te trekken in de woning of om duidelijke grenzen te 

stellen tussen woning en omgeving. De ramen van een woonkamer of keuken direct aan een route 

worden dan dicht gemaakt. Hiermee wordt de mogelijkheid om contact te onderhouden tussen 

binnen en buiten afgesloten en is sociale controle onmogelijk. Dit beperkt niet alleen de bewoners, 

maar is ook nadelig voor de woonomgeving (van Dorst 2005). 

Toepassing 

De voorkant van een woning maakt contact met de openbare ruimte. Een voortuin kan hier als 

buffer fungeren. Bij gebrek aan privé buitenruimte is een opgetilde begane grond (maximaal halve 

verdieping) een goed alternatief. Hierdoor wordt de inkijk minimaal, maar het zicht van de 

woonkamer blijft behouden (van Dorst 2005). 

Figuur 3 De woningen zijn opgetild, maar het zicht vanuit de 

woonkamer op de openbare ruimte blijft behouden 

 

                                                                                           

Figuur 4 Een afgesloten zijraam dicht bij een straat met  

veel passanten, ooit bedoelt om sociale con- 

trole door bewoners van de buitenruimte moge- 

lijk te maken (Amsterdam West) 

 



  

2.2.2 De hybride zone 

Stelling 

Van privé-woning naar openbare buitenruimte is een grote overgang. Deze overgang wordt verzacht 

door de aanwezigheid van een tussengebied: de hybride zone (van D

Toelichting  

De hybride zone voorkomt een abrupte overgang tussen de privé  binnen en de openbare ruimte op 

straat. Hier kan een bewoner zich veilig voelen als hij of zij met de rug naar de straat de voordeur 

opent of afsluit. De hybride zone kan bestaan uit een voortuin, een niveauverschil in het trottoir, een 

plekje voor de deur, dat ontstaat door een verspringing in de gevel of door een aantal bloembakken. 

De hybride zone heeft ook een functie in het aangaan van lokale sociale interactie. De

verblijft veilig op eigen territorium en is toch makkelijk aanspreekbaar voor iedereen. De hybride 

zone is tevens een buffer waarmee inkijk wordt beperkt. Hierdoor kan de woning ook zijn openheid 

bewaren en is informeel toezicht vanuit de woning m

Toepassing 

Een voortuin voldoet aan de functie van hybride zone, los van het feit of bewoners deze zone ook 

daadwerkelijk inrichten. Of zoals bij Stichting Kick in Oud

2009). Het moet altijd duidelijk zijn voor de voorbijganger dat de desbetreffende ruimte bij de 

woning hoort. De bewoner moet op zijn of haar beurt manoeuvreerruimte voor de deur hebben.

Iemand moet een kinderwagen of boodschappentas kunnen neerzetten zonder het gevoel te 

hebben midden op straat te staan in de openbare ruimte. In deze gevallen kan een scheiding tussen 

privé buitenruimte en gemeenschappelijke ruimte meegenomen worden in he

gekozen worden voor diepe voortuinen. In een ecologisch ontwerp moet voorkomen worden dat 

diepe voortuinen uiteindelijk eindigen als verharde privé parkeerplaatsen (van Dorst 2005).

 

Figuur 6 De ontmoetingsbankjes van stichting Kick, zo 

kunnen bewoners de straat weer terug nemen (Oud

Charlois, Rotterdam) 
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bewaren en is informeel toezicht vanuit de woning mogelijk (van Dorst 2005). 

Een voortuin voldoet aan de functie van hybride zone, los van het feit of bewoners deze zone ook 
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woning hoort. De bewoner moet op zijn of haar beurt manoeuvreerruimte voor de deur hebben.

Iemand moet een kinderwagen of boodschappentas kunnen neerzetten zonder het gevoel te 
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De ontmoetingsbankjes van stichting Kick, zo 

kunnen bewoners de straat weer terug nemen (Oud-

Figuur 5 Een grote hybride zone eindigend in een 

parkeerplaats, verliest zijn functie als ontmoetingsplaats 

.(Leuven, België) 
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2.2.3  Zonering in gemeenschappelijke ruimte 

Stelling 

Een buitenruimte is bijvoorkeur niet anoniem. Dit betekent dat een buitenruimte toebehoord aan 

iemand of aan een groep mensen. Dit kunnen de bewoners van een straat, buurt, wijk of stad zijn 

(van Dorst 2005). 

 

Toelichting 

Buitenruimte die herkenbaar is als informeel eigendom van bewoners is niet anoniem. In deze 

buitenruimte is sociale interactie mogelijk en is er minder ruimte voor asociaal gedrag (overlast). 

Gemeenschappelijke ruimte kan de buitenruimte van een straat zijn, een wijkcentrum of de markt 

van een stad. Gemeenschappelijke ruimte die zich informeel laat beheren moet enige 

verblijfskwaliteit bezitten. Dit betekent niet dat een zone geen ruimte geeft voor passanten. Juist de 

aanwezigheid van passanten en bezoekers kan aanleiding zijn voor sociale interactie. De grootte van 

de groep verantwoordelijke is echter omgekeerd evenredig met het verantwoordelijkheidsgevoel 

van individuen. Kleinschaligheid is dus van belang (van Dorst 2005). 

Toepassing 

Grenzen, toegankelijkheid, verblijfskwaliteit, omvang en de verhouding bewoners / passanten zijn 

variabelen die bepalen of iets een gemeenschappelijke ruimte wordt (van Dorst 2005). 

Figuur 7 Een hofje binnen de zuidkant van het eiland, 

voor de bewoner van de omliggende 

huizen.(Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 De kop van het Noordereiland als zone voor de 

bewoners van de zuidkant van het eiland.(Amsterdam) 



  

2.2.4 Mijn straat 

Stelling 

Informele sociale contact speelt met name in de directe omgeving van de woning. 

bepaald mede de mate waarin deze omgeving in be

2005). 

Toelichting 

Informele (en ongedwongen) sociale interactie met buurtgenoten speelt zich af in de directe 

omgeving van de woning. Dit kan vanuit de vo

Deze sociale interactie maakt het mogelijk de straat toe te eigenen. De straat moet hierbij wel de 

controle over deze sociale interactie faciliteren. Zo is de hoeveelheid sociale interactie tussen 

bewoners van een straat omgekeerd evenredig met de hoeveelheid doorgaand verkeer (figuur 11). 

In het bijzonder snelverkeer verhoogt de openbaarheid van een straat, daar deze passanten niet 

deelnemen aan het straatleven. De verblijfskwaliteit in een straat is af

die er plaats vinden en de grootte van de gebruikersgroep. In een uitgestorven straat is geen sociale 

interactie mogelijk (van Dorst 2005).

 

Toepassing 

Voor een straat waar bewoners hun privacy kunnen reguleren is de toegankel

de verblijfskwaliteit. De toegankelijkheid hangt samen met de herkenbare entree, de verhouding 

bewoners en passanten en de rol van straat in een groter verkeersnetwerk. De verblijfskwaliteit is 

afhankelijk van de relatie tussen woning

afmetingen. Dit laatste betekent dat de lengte van straat van invloed is, de verhouding tussen 

breedte en hoogte en het profiel. Een overbuurman die voor zijn deur in een auto stapt, zonder dat 

groeten mogelijk is, blijft anoniem. In de vormgeving kan verblijfskwaliteit ook gecreëerd worden 

door vernauwing, verbreding, verspringingen in de gevels, pleintjes, et cetera (van Dorst 2005).

 

 

 

Informele sociale contact speelt met name in de directe omgeving van de woning. De vormgeving 

bepaald mede de mate waarin deze omgeving in bezit wordt genomen door bewoners (van Dorst 

Informele (en ongedwongen) sociale interactie met buurtgenoten speelt zich af in de directe 

omgeving van de woning. Dit kan vanuit de voortuin zijn of op de route van voordeur naar de auto. 

Deze sociale interactie maakt het mogelijk de straat toe te eigenen. De straat moet hierbij wel de 

controle over deze sociale interactie faciliteren. Zo is de hoeveelheid sociale interactie tussen 

ers van een straat omgekeerd evenredig met de hoeveelheid doorgaand verkeer (figuur 11). 

In het bijzonder snelverkeer verhoogt de openbaarheid van een straat, daar deze passanten niet 

deelnemen aan het straatleven. De verblijfskwaliteit in een straat is afhankelijk van de activiteiten 

die er plaats vinden en de grootte van de gebruikersgroep. In een uitgestorven straat is geen sociale 

interactie mogelijk (van Dorst 2005). 

Voor een straat waar bewoners hun privacy kunnen reguleren is de toegankelijkheid van belang en 

de verblijfskwaliteit. De toegankelijkheid hangt samen met de herkenbare entree, de verhouding 

bewoners en passanten en de rol van straat in een groter verkeersnetwerk. De verblijfskwaliteit is 

afhankelijk van de relatie tussen woningen en de straat, de grootte van de gebruikersgroep en de 

afmetingen. Dit laatste betekent dat de lengte van straat van invloed is, de verhouding tussen 

fiel. Een overbuurman die voor zijn deur in een auto stapt, zonder dat 

n mogelijk is, blijft anoniem. In de vormgeving kan verblijfskwaliteit ook gecreëerd worden 

door vernauwing, verbreding, verspringingen in de gevels, pleintjes, et cetera (van Dorst 2005).

Figuur 9 De bankjes van Stichting Kick 

beste in laagbebouwde straten met weinig verkeer. 

Dit is aantrekkelijke verblijfsruimte (Charlois, 

Rotterdam) 

 

 

 

vormgeving 

zit wordt genomen door bewoners (van Dorst 

Informele (en ongedwongen) sociale interactie met buurtgenoten speelt zich af in de directe 

ortuin zijn of op de route van voordeur naar de auto. 

Deze sociale interactie maakt het mogelijk de straat toe te eigenen. De straat moet hierbij wel de 

controle over deze sociale interactie faciliteren. Zo is de hoeveelheid sociale interactie tussen 

ers van een straat omgekeerd evenredig met de hoeveelheid doorgaand verkeer (figuur 11). 

In het bijzonder snelverkeer verhoogt de openbaarheid van een straat, daar deze passanten niet 

hankelijk van de activiteiten 

die er plaats vinden en de grootte van de gebruikersgroep. In een uitgestorven straat is geen sociale 

ijkheid van belang en 

de verblijfskwaliteit. De toegankelijkheid hangt samen met de herkenbare entree, de verhouding 

bewoners en passanten en de rol van straat in een groter verkeersnetwerk. De verblijfskwaliteit is 

en en de straat, de grootte van de gebruikersgroep en de 

afmetingen. Dit laatste betekent dat de lengte van straat van invloed is, de verhouding tussen 

fiel. Een overbuurman die voor zijn deur in een auto stapt, zonder dat 

n mogelijk is, blijft anoniem. In de vormgeving kan verblijfskwaliteit ook gecreëerd worden 

door vernauwing, verbreding, verspringingen in de gevels, pleintjes, et cetera (van Dorst 2005). 

De bankjes van Stichting Kick werken het 

beste in laagbebouwde straten met weinig verkeer. 

Dit is aantrekkelijke verblijfsruimte (Charlois, 



  

      14 

 

  

Figuur 10 Een gebogen, autoluwe 

straat is eigendom van de bewoners 

(Amsterdam, Nieuw-Sloten). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 In een buurt zijn drie straten 

vergeleken. Met het toenemen van 

het doorgaand verkeer neemt het 

aantal contacten tussen bewoners af 

(Appleyard 1972). 
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2.2.5  Verpersoonlijking van de woonomgeving 

Stelling 

Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om de woonomgeving te voorzien van persoonlijke 

toevoegingen, door dit ingrijpen in de fysieke omgeving wordt een plek in bezit genomen door de 

gebruiker(s) en is deze plek als zodanig herkenbaar voor anderen (van Dorst 2005). 

Toelichting 

Verpersoonlijking van de fysieke omgeving is het toevoegen van persoonlijke elementen. Dit is 

belangrijk in het eigen maken van een plek. Hiermee draagt iemand zijn identiteit uit en verbindt hij 

of zij zich met de omgeving (Cooper 1992). Waar het verpersoonlijken niet mogelijk is, ontstaan 

onpersoonlijke en anonieme gebouwen (van Dorst 2005). 

Toepassing 

Verpersoonlijken kan in verschillende gradiënten. Het ene uiterste is het zelf ontwerpen en bouwen 

van een huis, het andere uiterste is kleine toevoegingen in de vensterbank. Relatief eenvoudig is het 

verpersoonlijken van een voortuin of kleine ingrepen zoals de kleur van de voordeur. Het eigen 

maken van de omgeving is altijd belangrijker dan de esthetische kwaliteit van het totaal. 

Verpersoonlijken gebeurt ook op buurtdeelniveau, hier wordt juist een gezamenlijke identiteit 

uitgedrukt. Dit kan gezamenlijk gekochte beplanting zijn of luifeltjes, maar ook tijdelijke 

gemeenschappelijke uitingen zoals kerstlichtjes of oranje vlaggetjes (van Dorst 2005). 

 

Figuur 12 Door kleine tijdelijke ingrepen 

laat de straat zijn identiteit zien. 

(Themanstraat, Doetichem) 
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2.2.6  De leesbaarheid van territoria 

Stelling 

Territoria in de woonomgeving zijn condities voor sociale interactie, hierbij moeten territoria voor 

bewoners, bezoekers en passanten herkenbaar en eenduidig zijn (van Dorst 2005). 

Toelichting 

Een territorium (zoals een straat, een plein of een buurt) kan alleen maar als collectieve ruimte van 

de bewoners functioneren als deze ruimte als eenheid leesbaar is en als de bijbehorende sociale 

omgeving te onderscheiden is. Een leesbaar territorium heeft heldere grenzen en ook de informele 

groep van ‘eigenaren’ is eenduidig herkenbaar. De betekenis van een plek en de wijze van gebruik is 

hierbij eenduidig. De bewonersgroep is door de individuele bewoner te onderscheiden van 

bezoekers en passanten (van Dorst 2005). 

Toepassing 

Een overgang is een grens met een entree. Deze grens kan een fysieke barrière zijn, of alleen een 

verandering in de vormgeving van de ruimte (bijvoorbeeld een andere bestrating). Een fysieke 

barrière kan het doel hebben om buitenstaanders te weren, bijvoorbeeld van een 

gemeenschappelijk binnenterrein. Een fysieke barrière kan ook slechts een vingerwijzing zijn, zoals 

een voortuinhekje van 25 cm hoog. De eenheid van een territorium kan ook ontstaan doordat de 

bebouwing zich onderscheidt van de omgeving, in gebouwtype, kleurstelling en door de inrichting 

van de buitenruimte (van Dorst 2005). 

Figuur 13 Oorspronkelijk ontwerp in een bouwblok 

(Nieuw-Sloten, Amsterdam) 

    

 

 

 

 

 

Figuur 14 Anonieme zone voor de woning is door de 

bewoners toegeëigend. (Nieuw-Sloten, Amsterdam) 
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2.2.7  Welkom in onze straat 

Stelling 

Bezoekers en passanten zijn welkome gasten, een woonomgeving (al dan niet territoriaal) kan dit 

benadrukken (van Dorst 2005). 

Toelichting 

Bezoekers en passanten kunnen door middel van (het gebruik van) de fysieke omgeving ervaren dat 

de ruimte wordt gebruikt en informeel wordt beheerd. Zij moeten zich hierbij wel ten allen tijde 

welkom voelen. Juist door deze combinatie wordt ongewenst gedrag van bezoekers, passanten en 

bewoners gedemotiveerd. Een informele vorm van bewonersverantwoordelijkheid hangt samen met 

een gevoel van trots van de bewoners (positieve identiteit). Een bewonersterritorium dat gebaseerd 

is op een negatieve kwaliteit mist zijn doel. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gated area’s waarbij 

gevoelens van onveiligheid de gemeenschappelijke drijfveer vormen. Bezoekers en passanten 

dragen bij aan de levendigheid van de woonomgeving en verruimen de mogelijkheden voor het 

reguleren van privacy (van Dorst 2005). 

Toepassing 

Een straat die niet meer toegankelijk is voor passanten en bezoekers is geen onderdeel meer van het 

publiek domein. Een grens moet dus aantrekkelijk zijn en niet hard. Een territorium dat geen 

passanten kent en wel bezoekers kan wel een duidelijke grens hebben. Dit voorkomt verwarring (van 

Dorst 2005). 

 

Figuur 15 Het territorium is gemarkeerd 

maar op een aantrekkelijke en niet te 

harde manier.(Agnetapark, Delft) 
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2.2.8  Verblijfskwaliteit van de woonomgeving 

Stelling 

Elke zone in de woonomgeving heeft bijvoorkeur verblijfskwaliteit, ook als een zone in eerste 

instantie bedoeld is als verkeersruimte (van Dorst 2005). 

Toelichting 

Verblijfskwaliteit maakt sociale interactie mogelijk en voorkomt ongewenste anonimiteit. Een ruimte 

zonder verblijfskwaliteit frustreert privacyregulering. Een grenzeloze vlakte aan betontegels zijn is 

een ruimte waar een ontspannen praatje minder makkelijk plaats vindt. Het frustreren van het 

reguleren van sociale interactie kan leiden tot stress. Verblijfskwaliteit is ook een kwaliteit waarmee 

bewoners indirect worden uitgenodigd kennis te maken met de sociale woonomgeving. Zo wordt 

het merendeel van de informele contacten tussen bewoners gemaakt vanuit de voortuin, bij de 

speeltuin, et cetera. Verblijfskwaliteit appelleert aan vijf behoeften; een comfortabele ruimte 

(plekken om te zitten, liggen, eten, etc.), ontspanning (aanwezigheid groen en water, veiligheid), 

passieve bezigheid (kijken naar mensen), actieve bezigheid (sport, spelen), ontdekken (kunst, ruimte 

voor het onverwachte) (Francis 2003). 

Toepassing 

Het toevoegen van verblijfskwaliteit kan door het toevoegen van zones zoals voortuintjes, maar ook 

door het toevoegen van plekken met verblijfskwaliteit (van Dorst 2005). 

 

Figuur 16 de maatvoering is belangrijk 

voor  de verblijfskwaliteit van de 

straat (Nieuw-Sloten, Amsterdam) 
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2.2.9  Verblijven versus verplaatsen 

Stelling 

Het creëren van verblijfskwaliteit moet gecombineerd worden met een goede wijkontsluiting en 

langzaamverkeerroutes door de buurt(en) (van Dorst 2005). 

Toelichting 

Territorialiteit benadrukt de verblijfskwaliteit in de woonomgeving, maar dit mag niet ten koste gaan 

van de levendigheid op hogere schaalniveaus. Buurtdelen zonder doorgaande fiets- of wandelroute 

sluiten zich af van een buurt. Buurten zonder doorgaand snelverkeer sluiten zich af van de wijk. Te 

veel passanten draagt echter bij aan anonimiteit, dit geldt met name voor snelverkeer. Een 

automobilist is hinderlijk aanwezig, maar nauwelijks benaderbaar. Het spanningsveld tussen 

verblijfskwaliteit en verplaatsen wordt mede vormgegeven door de bebouwingsdichtheid. Dichtheid 

genereert of frustreert de levendigheid van de buitenruimte (van Dorst 2005). 

 

Toepassing 

De verblijfskwaliteit mag niet ten kosten gaan van: een leesbare wijkontsluiting voor bezoekers, 

levendigheid in de buurt (dus ook langs doorgaande wegen) en een fiets- en wandelnetwerk in de 

buurt of wijk. Buurtdelen (ook hofjes of een doodlopende straat) hebben een doorgaande fi  ets- 

en/of wandelroute. Buurten kennen ook een doorgaande weg (of wegen) voor snelverkeer, zonder 

dat deze de verblijfskwaliteit van buurtdelen verstoort (of verstoren). Deze weg kan bijvoorbeeld 

gecombineerd worden met verblijfsruimte voor de buurt (de auto te gast in de buurt) (van Dorst 

2005).  

 

 

Figuur 17 Voorbeeld van een verkeersroute met verblijfskwaliteit. 
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2.2.10  Groen in de woonomgeving 

Stelling 

Een gezonde, leefbare woonomgeving is een groene woonomgeving (van Dorst 2005). 

Toelichting 

Een groene woonomgeving vergroot de recreatieve waarde en heeft meer verblijfskwaliteit. 

Hiermee is het een conditie voor sociale interactie in de buurt en kan het een middel zijn om 

bewegingsarmoede te bestrijden (van Dorst 2005). 

Toepassing 

Het groen voor de deur heeft (in tegenstelling tot het park op afstand) invloed op de gepercipieerde 

leefbaarheid. Zorg dus voor beplanting aan en voor de woning. Een groene indruk wordt versterkt 

door het minimaliseren van de verharding en door de auto op afstand te plaatsen. Kleinschalige 

oplossingen hebben baat bij hoge diversiteit en bloeiende planten (van Dorst 2005). 

 

Figuur 18 Groen voor de 

deur (Beusichem, 

Nederland) 
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2.3 Toepassing in Oud-Charlois 

En hoe kunnen deze ontwerpaanbevelingen  worden ingezet in de straten van Oud-Charlois en in welke straten zou dit moeten gebeuren? 

Dit onderzoek gaat over de wijk Oud-Charlois. Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat 

ongewenste anonimiteit en een gebrek aan sociale controle leidt tot overlast. Dit is op te lossen met 

ingrepen die in paragraaf 2.2.1. tot en met 2.2.10. uit een zijn gezet. Belangrijk voor de gebruiks- en 

belevingswaarde is dus de wijze waarop de fysieke omgeving de sociale omgeving ondersteunt. Het 

zijn de anonieme gebouwen en straten die voorwaarden zijn voor onaangepast gedrag, vervuiling en 

een gevoel van onveiligheid. Ruimtelijke kwaliteit staat dus niet op zichzelf en gaat over meer dan de 

kleur van de gevelpanelen. De fysieke omgeving kan betrokkenheid genereren en gewenst sociaal 

gedrag faciliteren (van Dorst 2002). 

Om de strategie te kunnen gebruiken in Oud-Charlois tis het belangrijk om eerst een inventarisatie 

te maken van de straten van Oud-Charlois waar sprake is van overlast. 

 Tijdens een confrontatie college op de Veldacademie sprak de stadsmarinier Michiel van der Pols 

over overlast in Oud-Charlois. Stadsmariniers zijn speciale ambtenaren die de samenwerking moeten 

verbeteren tussen alle instanties die zich met veiligheid bezighouden: gemeente, politie, justitie, 

hulpverlening en andere instellingen ( NICIS Insitute 2007). In zijn presentatie is te zien dat de 

volgende straten te kampen hebben met overlast(figuur 19): Gouwstraat, Frans Bekkerstraat, 

Schipperoordstraat, Zuidhoek, Verboomstraat, Clementstraat, Westduelstraat, Wolphaertsbocht, 

Katendrechtse Lagedijk, Dorpsweg en Slotboomplein.  

 

 

Figuur 19 De straten van Oud-Charlois waar regelmatig sprake is van overlast. ( Zelf gemaakt op basis van informatie van 

Michiel van der Pols 
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Door het beperkte tijdsbestek worden er drie van de twaalf straten uitgewerkt. Deze straten zijn 

vergelijkbaar in ruimtelijke kenmerken met andere straten en zijn dus representatief voor de rest 

van Oud-Charlois. Hier zal verder in worden gegaan op de Frans Bekkerstraat, Dorpsweg en de 

Katendrechtse Lagedijk. In deze straten zullen de verschillende strategieën van paragraaf worden 

omgezet is ruimtelijke ingrepen, waar doormiddel van observatie is geconstateerd dat er een 

probleem is. Deze ruimtelijke ingrepen kunnen in een later stadium worden ingezet in andere 

straten van Oud-Charlois. Bij elke ingreep in de straat zal worden uitgelegd hoe hij kan bijdragen aan 

sociale controle en het verminderen van ongewenste anonimiteit en daarmee ook de overlast. In de 

tekst wordt ook verwezen naar het deel van de strategie die op die plek is ingezet. 
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2.3.1. Frans Bekkerstraat 

 

Type straat en het probleem 

De Frans Bekkerstraat ligt in het noorden van Oud-Charlois. De straat is een belangrijke 

ontsluitingsweg  voor de buurt. 

 

      
Figuur 20 De Frans Bekkerstraat ten opzichte van andere (probleem)straten in Oud-Charlois (Eigen werk) 

Het is een lang doorlopend profiel met een dominante rol voor de auto.  

 
Figuur 21 Het profiel van de Frans Bekkerstraat is breed in verhouding tot  de bebouwing, met erg veel ruimte voor de 

auto (eigen werk) 

Er is wel een breed voetpad, maar de straat wordt niet toegeëigend door de bewoners waardoor 

passanten en bewoners zich onveilig voelen. Er zijn weinig mogelijkheden tot sociaal contact. En aan 

één kant van de straat komt weinig zon en door de flink verhoogde verdiepingen kijken er ook geen 

bewoners uit op het voetgangers gebied. Er is dus sprake van veel anonimiteit en weinig sociale 

controle. 

Er onstaat een straat die niet is gebouwt voor de bewoners en de bebouwing vormt een lang 

doorlopende muur. Op twee plekken wordt die ‘muur’ doorbroken, maar op zo’n manier dat er de 

kans op overlast wordt vergroot. Want door gebrek aan ramen is er geen enkele mogelijkheid tot 

sociale controlm. 

Kortom een omgeving die overlast mogelijk maakt.  
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Figuur 22 Lang doorlopend profiel 

vormt een muur (eigen werk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 23 Sociaal onveilige 

doorbreking van de ‘muur’ (11-10-

2009) 



   

De ruimtelijke uitwerking/oplossing 

Als eerste heb is de sociaal onveilige onderdoorgang aangepakt. Door ramen te plaatsen in de blinde 

wanden is sociale controle weer mogelijk op die plek. Door de ramen op deze manier te plaatsen 

ontstaat het gevaar dat mensen hun ramen sluiten omdat ze te dicht op een doorgaande route 

zitten (2.2.1). Door een hybride zone toe te voegen in de vorm van een planten bak en bijvoorbeeld 

een bank kunnen de bewoners zelf hun mate van interactie reguleren (2.2.2).  

 

 
Figuur 24 Door het doorbreken van bouwblok ontstaat de mogelijkheid tot sociale controle (eigen werk) 

Te zien is ook hoe een mooie straat achter het bouwblok te voorschijn komt. De bebouwing is niet 

langer een muur maar laat ook de groene straat zien. En juist dit groen is zo belangrijk omdat dat de 

verblijfskwaliteit van de straat vergoot (2.2.10). 

 

 
Figuur 25 De ‘muur’ van de straat wordt doorbroken (eigen werk) 

En in het profiel van de straat kan dit groen worden doorgezet. Dit wordt echter maar aan een kant 

gedaan, de noordzijde, omdat anders te veel zon wordt weggenomen uit de straat. Dit groen zorgt 

voor een leefbaardere omgeving (2.2.10.) Aan deze kant van de straat is er voor gekozen om hier de 

stoep te versmallen(zie figuur 28). Hier is voor gekozen naar aanleiding de gevel. De ramen zijn hier 

zo hoog geplaatst dat de bewoners niet uitkijken op de stoep. Sociale controle is vanuit die kant dan 

ook niet mogelijk. De brede stoep is niet nodig. Deze ruimte kan veel beter benut worden aan de 

overkant. Hier staan huizen die direct uitkijken op de straat. Deze bewoners zullen dus erg veel baat 

hebben bij een groen strook (2.2.10.), bankjes en dergelijke voor de deur. Aan deze kant van de 

straat ontstaat zo een wandel route waar de mogelijkheid is voor informeel sociaal contact en zijn de 

territoria goed leesbaar (2.2.4. en 2.2.6.) 

Sociale controle Geen sociale controle 
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Figuur 27 Duidelijkere zonering o.a. door toevoeging hybride zone (eigen werk) 

 

 

  
Figuur 28 Aan één kant ontstaat een doorgaande looproute met bomen en aan de andere kant een brede stoep met 

verblijfsruimte (eigen werk) 

smaller breeder 

Duidelijke zonering Onduidelijke zonering 
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2.3.2. Dorpsweg 

 

Type straat en het probleem 

De Dorsweg is een buurtoverstijgende ontsluitingsweg.  

 

 
Figuur 29 Dorpsweg ten opzichte van andere (probleem)straten in Oud-Charlois (eigen werk) 

De straat is voor de volle 100% ontworpen voor zijn (auto)verkeersfunctie. De auto is zo dominant 

geworden dat de bewoners naar de achtergrond zijn gedrukt. En zoals is gebleken uit paragraaf 

2.2.4. heeft de hoeveelheid verkeer een negatieve invloed op het sociaal contact van de bewoners 

met hun omgeving. 

 

           
Figuur 30 Een perspectief van de Dorpsweg met een onafgebroken autoweg en evenwijdige straten vol met auto’s 

(eigen werk) 

           

 

 
Figuur 26 Het profiel van de Dorpsweg, relatief lage bebouwing ten opzichte van de grote van de straat (eigen werk) 
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De ruimtelijke uitwerking/oplossing 

Als eerste is er dan ook voorgekozen om een langzame verkeers route toe te voegen aan de straat in 

de vorm van een fiets pad. Langzaam verkeer is namelijk bevordelijk voor sociale contacten in de 

woonomgeving (2.2.4.). Verder is er een duidelijke plek aangewezen voor de auto’s waardoor de 

stoep, die eigendom zou moeten zijn van de bewoners en passanten, niet meer wordt ingenomen 

door auto’s. De betekenis van een plek en de wijze van gebruik is hiermee eenduidig (2.2.6.)(van 

Dorst 2005). Zo is de buitenruimte duidelijker afgestemt op de gebruiker. Door bomen toe te voegen 

worden de rustigere straten aan weerszijde afgeschermt van de doorgaande weg. Verder breekt de 

bomenrij in het midden de dominate autoweg open. De auto wordt meer naar de achtergrond 

geduwt en is er weer ruimte voor de bewoners van de straat.  

 

 
 
Figuur 32 De nieuwe zonering van de Dorpsweg (eigen werk) 
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2.3.3. Katendrechtse Lagedijk 

 

De Katendrechtse Lagedijk is een zeer diverse straat die een belangrijke route door Oud-Charlois 

vormt. Omdat deze straat zo divers is zijn er twee profielen gekozen voor de ruimtelijke uitwerking. 

 

 
Figuur 33 Katendrechtse lagedijk ten opzichte van andere (probleem)straten in Oud-Charlois (eigen werk) 

Type straat en het probleem 

 

 
Figuur 34 Een perspectief van de straat en de afgesloten ramen (eigen werk) 

In het perspectief is te zien dat de straat een grote vlakte is. Er is geen enkele vorm van zonering. De 

voetgangers op het trottoir zijn zowel bewoners als passanten. De verhouding tussen beide groepen 

laat zich moeilijk inschatten. De ramen van de gevel geven wel de mogelijkheid tot sociale controle, 

maar zitten zo dicht op de route dat de bewoners hun privacy niet kunnen reguleren. Mensen 

sluiten hun gordijnen en daarmee verdwijnt de sociale controle weer.  

De vormgeving van de gevel en de opbouw van de straat geven bewoners niet de mogelijkheid de 

mate van interactie te reguleren. 

 

 

Figuur 35 In het profiel zijn geen territoria leesbaar (eigen werk) 
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De ruimtelijke uitwerking/oplossing 

 

Figuur 36 Van een anonieme straat naar een straat waar bewoners hun privacy kunnen reguleren (eigen werk) 

Een grenzeloze vlakte aan betontegels is een ruimte waar een ontspannen praatje minder makkelijk 

plaats vindt(2.2.8.). Door een kleine voortuin toe te voegen (hybride zone) kunnen bewoners de 

straat weer toeeigenen(2.2.2.). De ramen in de gevel kijken dan uit op groen in de plaats van 

onbekende op straat. Dit geeft de bewoners de mogelijkheid om meer of minder interactie te 

hebben met hun omgeving (2.2.1. en 2.2.10.) Door het profiel in heldere zones op te delen worden 

de terretoria in de straat ook leesbaarder wat positief is voor zowel bewoners als passanten (2.2.6.) 

en hierdoor zullen de bewoners minder de behoefte hebben om hun gordijnen te sluiten. 

 

Privacy regulering Anoniem 
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 De ruimtelijke uitwerking/oplossing 

Verder op in de staat ziet het profiel er uit zoals op de foto van figuur 37. 

 

Figuur 37 De straat wordt weer terug gegeven aan de bewoners (eigen werk) 

De straat is vrij smal en daardoor neemt de auto in verhouding erg veel plaats in. De straat is leuk 

om doorheen te lopen, maar voelt al snel onveilig omdat er geen sociale controle is. Dit komt niet 

door de opbouw van de gevel, maar doordat er geen verblijfsruimte is. En juist de verblijfskwaliteit 

zorgt voor sociale interactie (2.2.8.). Door het toevoegen van een hybride zone kunnen de bewoners 

de interactie met de straat weer zelf reguleren en is er weer ruimte voor sociaal contact (2.2.1. 

+2.2.2.)Door de geparkeerde auto’s uit het straat beeld te halen kan er verblijfskwaliteit gecreëerd 

worden in combinatie met de bestaande wijk ontsluiting. Want verblijfskwaliteit mag niet ten kosten 

gaan van een leesbare wijkontsluiting voor bewoners (2.2.9.). Verder zijn  er lantaarnpalen aan het 

straatbeeld toegevoegd met daaraan bijvoorbeeld plantenbakken zodat de bewoners hun straat 

kunnen verpersoonlijken (2.2.5.). 

 

Deze strategie kan op dezelfde manier ook worden ingezet in andere straten van Oud-Charlois. 

 De straten worden teruggegeven aan de bewoners. 

 

 

 

Straat voor de bewoners Straat voor de auto’s 
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Conclusie en discussie 

Conclusie 

Oud-Charlois (OC) is een aandachtswijk. Deze benaming geeft al aan dat er zich flink wat problemen 

afspelen. Uit cijfers van de gemeente Rotterdam is gebleken dat vooral overlast een groot probleem 

is. In dit onderzoek heb ik met behulp van fysieke ingrepen de straten geherprofileerd, met als doel: 

Het verhogen van de sociale controle en het ongedaan maken van ongewenste anonimiteit.  

Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat deze twee factoren (ongewenste anonimiteit en te 

weinig sociale controle) leiden tot ongewenst sociaalgedrag (overlast). De hierop volgende 

hoofdvraag is: Hoe kan het ontwerp  van de  straatprofielen bijdragen aan het verhogen van de 

sociale controle en het ongedaan maken van ongewenste anonimiteit? 

Dit kan door gebruik te maken van de strategie van Dr. M. van Dorst. Bij deze strategie ligt de nadruk 

op het reguleren van privacy en zonering. Ontbreekt het aan mogelijkheden om de privacy te 

reguleren dan worden sociale contacten gemist of vermeden. Het gevolg is anonimiteit. 

Privacyzonering is een fysieke ondersteuning voor het aangaan of vermijden van sociale interactie 

(van Dorst 2005). 

Maar was deze strategie wel de oplossing, kortom is er een relatie tussen het gebrek aan het de 

sociale controle/ anonimiteit in een straat en de overlast die wordt ervaren? 

Anonimiteit leidt tot eenzaamheid en machteloosheid en, voor dit onderzoek het belangrijkste, geeft 

ruimte aan asociaal gedrag. Controle gaat namelijk samen met betrokkenheid en 

verantwoordelijkheidsgevoel voor en met de woonomgeving. Er is dus absoluut een relatie tussen 

het gebrek aan sociale controle/anonimiteit en de overlast die wordt ervaren. 

De strategie bestaat uit  ontwerp aanbevelingen die invloed hebben op de mate van sociale controle 

en anonimiteit in de straten van OC (paragraaf 2.2.1 t/m 2.2.10). 

Deze ontwerpaanbevelingen zijn ingezet in de straten van Oud-Charlois. Dit is gedaan in drie straten; 

de Frans Bekkerstraat, de Katendrechtse Lagedijk en de Dorpsweg. Deze aanbevelingen gaan over 

verschillende delen van de openbare ruimte, maar vaak bleek de overgang van openbaar naar privé 

cruciaal te zijn. Door deze goed vorm te geven nemen de bewoners hun straten weer in en is het 

niet langer een anonieme zone voornamelijk ontworpen voor auto’s. Bij alle ingrepen  is er voor 

iedereen (van bewoners tot autobestuurder) een plek in de straat gecreëerd. Zo geef je mensen de 

ruimte om sociale contacten te maken, maar ook om afstand te nemen.  

Door deze diverse ingrepen krijgen de bewoners van Oud-Charlois hun straten weer terug.  
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Discussie 

Bij dit onderzoek is vooral gebruik gemaakt van literatuur, statistiek, referenties en ontwerpen als 

onderzoekstechnieken. Op dit punt zou dan ook het onderzoek kunnen worden uitgebreid en 

verbetert met behulp van bijvoorbeeld interviews en enquêtes onder de bewoners. Zo kunnen de 

wensen van de bewoners goed in kaart worden gebracht. En deze  bewoners zouden bij al deze 

plannen niet alleen een inspreker moeten zijn, maar als volwaardige partner met een eigen 

deskundigheid, eigen verantwoordelijkheden en een beslissende stem in de besluitvorming. Een 

succes factor voor verschillende cases zoals Oud Krispijn en de Rivierenwijk in Deventer is bewoners 

participatie. In de Rivierenwijk waren soortgelijke problemen als in Oud-Charlois. In de Rivierenwijk 

heeft woningcorporatie Rentree binnen kaders de regie gekregen bij de uitwerking en uitvoering van 

zowel de fysieke als sociale vernieuwing. In de aanpak van Rentree is de sociale positie van de 

bewoners leidend voor fysieke verbeteringen (Doms 2008). Het is dus goed mogelijk om de 

bewoners veel zeggenschap te geven, maar nog te weinig uitgewerkt in dit onderzoek. 

Natuurlijk  is van belang de nieuw ingerichte straten goed worden onderhouden, maar de hybride 

zone is van de bewoners dus zij zijn verantwoordelijk. Nu hoeft de tuin natuurlijk niet een ruimte te 

zijn waar veel onderhoud nodig is, maar extra bestrating is voor het straatbeeld niet gewenst. Om 

een ongewenste straatbeeld voorkomen kan er worden gedacht aan een buurtserviceteam zoals in 

Dordrecht. Iedere dag zijn er zeven mensen in de weer om zwerfvuil op te ruimen, het grofvuil bij de 

wijkcontainers weg te halen maar ook tuinen opknappen. Op deze manier neem je bewoners wat 

werk uit handen maar geef je ze wel een mooi uitzicht. Of dit zou kunnen werken in een wijk als 

Oud-Charlois zou uit vervolgonderzoek moeten blijken. 

Zoals gezegd zou de hybride zone van de bewoners moeten zijn. Op dit moment zal het echt nog niet 

zo zijn dat dit stuk van de straat in het bezit is van de bewoners. Dit zou dus eerst moeten worden 

aangepakt om zo de straat te kunnen herprofileren. 

Er zijn een aantal specifieke ideeën voor de straten waar nog een verdere uitwerking op grotere 

schaal voor nodig is. Zo is er voor de Dorpsweg is er een nieuwe zonering voorgesteld met onder 

andere fietspaden. Voor langzaam verkeer zijn echter geen tot weinig doorgaande verbindingen 

(Jelier  2008). Dit zou dus moeten worden aangepakt om deze fietspaden echt succesvol te maken. 

Ook wordt er bij de Frans Bekkerstraat een groot deel van een pand gesloopt. Dit is erg ingrijpend en 

er zou dus naar moeten gekeken wie er op dit moment wonen en hoe deze mensen misschien op 

een andere plek gehuisvest kunnen worden. Maar er kan ook aan worden gedacht om het gehele 

blok te slopen en daar nieuwe huizen te maken voor de huidige bewoners. Dit verdient dus nog 

extra aandacht. 

Als laatste de Katendrechtse Lagedijk. Hier worden in een deel van de straat alle parkeer 

mogelijkheden verwijdert. Dit zou ergens in de buurt moeten worden opgelost. En het parkeer 

probleem doet zich voor in meerdere straten van Oud-Charlois. Hiervoor zouden bijvoorbeeld mijn 

onderzoek en dat van Mike Emmerik voor de Veldacademie naast elkaar kunnen worden gelegd. 

Alle gegeven oplossingen zijn geen garantie dat er geen overlast meer zal zijn in Oud-Charlois. De 

vormgeving bepaald mede de mate waarin deze omgeving in bezit wordt genomen door bewoners.  

Nu lost de herinrichting van een straat misschien de sociale problemen niet automatisch op, maar 

het is wel een dwingende randvoorwaarde. 
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