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Voorwoord

Mijn interesse in de sociologie en fascinatie met de manier waarop de ruimtelijke omgeving invloed kan hebben op de manier waarop 
mensen met elkaar samen leven, zorgden er in eerste instantie voor dat ik heel graag mee wilde doen aan dit project, Ontwerpstrategiën 
voor probleemwijken, aan de TU Delft.  Deze keuze is mij zeer goed bevallen.  Ik heb me tijdens het project kunnen richten op dat wat ik zo 
interessant vind en waar ik graag mee verder wil.  Ik ben daarnaast ongelofelijk veel te weten gekomen over de effecten van de ruimtelijke 
omgeving op het menselijk gedrag en hoe je dit als ontwerper kan beïnvloeden.  Waar ik er eerst redelijk van overtuigd was dat ik na mijn 
bachelor Bouwkunde verder wilde met de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, weet ik na het doen van dit project niet meer zo 
zeker of ik wel die puur wetenschappelijke kant op wil.  De kans is goed aanwezig dat dit project ervoor zorgt dat ik met vol enthousiastme 
aan de master Urbanism aan de TU Delft ga beginnen.

Ik wil graag docenten Remon Rooij en Fokke Wind bedanken voor hun kritische blik en stimulerende woorden.  Daarnaast wil ik mijn 
medestudenten bedanken voor hun bijdrage aan de discussie en de daarop volgende inzichten over Oud Charlois.

Delft, 30 oktober 2009
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Samenvatting

Dit rapport gaat in over de rol die de groene buitenruimte (het ‘openbaar groen’) speelt in probleemwijken en hoe het ingezet kan worden 
om de bestaande problemen in deze wijken te verminderen.  Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke relatie het openbaar groen 
heeft met de gezondheid van een wijk.  Hiermee wordt niet alleen fysieke gezondheid van bewoners bedoeld, maar ook ecologische, 
economische en sociale gezondheid.  Er wordt gezocht naar een analysemethode om de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen 
in een wijk in kaart te kunnen brengen.  Dit gebeurt door het analyseren volgens de ‘schakeltheorie’, waarbij per schaalniveau het groen 
geanalyseerd wordt.  
Vervolgens is een patronenboek ontwikkeld waarin op elk schaalniveau praktisch toepasbare ideeën worden gegeven om de wijk te ver-
beteren met behulp van het openbaar groen.  Er worden voorbeelden gegeven van hoe deze patronen in Oud Charlois toegepast kunnen 
worden en er wordt een aanbeveling gedaan hoe er vandaag al begonnen kan worden om de positieve effecten van kwalitatief en kwan-
titatief goed openbaar groen te verkrijgen.
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Inleiding

Oud Charlois
Dit project speelt zich af in Oud Charlois.  Een door ex-minister Vogelaar als prachtwijk aangewezen wijk in Rotterdam-Zuid.  In de prachtwi-
jken spelen uiteenlopende problemen.  De wijken zijn vaak verouderd en hebben een slecht imago.  De bewoners zijn laag opgeleid, het 
leefklimaat is slecht, de openbare ruimte is onaantrekkelijk, er zijn problemen met integratie, het welzijn ligt beneden het landelijk gemid-
delde en bewoners voelen zich er onveilig.  In Oud Charlois bestaat de bevolking uit 43% niet-westerse allochtonen met 48 verschillende 
nationaliteiten [Bron: CBS, 2008].  De doorstroom van bewoners is groot: weinig mensen die er zijn geboren, blijven er wonen.  Doordat 
weinig mensen echt lang in de wijk blijven wonen en veel mensen heel verschillende culturele achtergronden hebben, is er weinig onder-
ling contact.  De sociale samenhang tussen de bewoners staat erg onder druk en bewoners voelen zich nauwelijks verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte.  Dit vraagt om een aanpak waarin bewoners de openbare ruimte als ‘hun’ ruimte gaan zien, waarin ze met elkaar 
in contact komen, elkaar beter gaan begrijpen en zich weer thuis in de wijk gaan voelen.  Het is bewezen dat kwalitatief en kwantitatief 
goed openbaar groen in de wijk, positieve effecten heeft.  De wijk gaat economisch vooruit doordat ze aantrekkelijker wordt voor mensen 
met hoge inkomens, de volksgezondheid gaat vooruit doordat bewoners gestimuleerd worden te bewegen in de buitenruimte en de sociale 
cohesie neemt toe, wat een positief effect heeft op integratie, veiligheid en criminaliteit.

Doelstelling
In dit rapport wordt onderzocht wat een gezonde wijk precies inhoudt en hoe de gezondheid van een wijk en haar bewoners bevorderd 
kan worden door ingrepen te doen in de groenstructuur.  Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van de volgende onderzoeksvragen:
 
* Op welke manier kan het gebruik van het openbaar groen door de buurtbewoners gestimuleerd worden?
* Welke rol kan het openbaar groen spelen in het bevorderen van het contact tussen de buurtbewoners?
* Op welke manier kan de aanwezigheid van openbaar groen de veiligheid in de wijk bevorderen?

Het antwoord op deze vragen wordt gezocht, door eerst een analyse te doen van het groen in de wijk.  Dit gebeurt met behulp van de 
‘schakelanalyse’.  Naar aanleiding van deze analyse wordt in kaart gebracht wat de plus- en minpunten van de groenstructuur in Oud 
Charlois zijn en waar kansen liggen.  Vervolgens wordt een ontwerpstrategie ontwikkeld waarmee de groenstructuur op alle schaalniveaus 
verbeterd kan worden.  Er worden voorbeelden gegeven hoe deze strategie praktisch toegepast kan worden in Oud Charlois.  Tot slot 
worden praktische aanbevelingen gedaan hoe dit proces het beste vormgegeven kan worden.

6



Studie naar openbaar groen
Aanpak

De eerste indruk
In Oud Charlois is op het eerste oog veel openbaar groen te vinden.  Veel van deze plekken worden echter niet goed onderhouden of 
nauwelijks gebruikt.  Bij een wandeling door de wijk, valt ook op dat het beeld heel erg verschilt per straat.  De ene straat kan er heel 
groen uit zien, met veel goed onderhouden voortuintjes, terwijl veel andere straten bijna geheel verhard zijn en er kaal en anoniem uit 
zien.

Aanpak
Het onderzoek naar Oud Charlois begon tijdens het confrontatiecollege.  Diverse interessante sprekers vertelden daar over hun visie op 
de wijk.  Onder anderen gebiedsmanager Irma Bijl, stadsmarinier Michiel van der Pols, Ed Goverde van het Dagelijks Bestuur van Rot-
terdam Charlois en Jikke Vergragt van Woningcorporatie Woonstad en twee bewoners kwamen hier uitgebreid aan het woord.  Wat 
het heel interessant maakte, was dat ieder door een andere bril naar Charlois keek.  De gebiedsmanager zag vooral de kansen van de 
kunstenaarsgemeenschap en de diverse projecten die al ondernomen waren, terwijl de stadsmarinier het vooral had over de criminaliteit 
en hoe hij zijn best deed om deze overlast veroorzakende mensen de wijk uit te krijgen.  Jikke Vergragt illustreerde juist wat de woning-
corporatie in de wijk deed en hoe moeilijk het voor hen is om daadwerkelijk wat aan het verbeteren van de verouderde huizenvoorraad 
te doen, omdat het meerendeel van deze woningen in particulier bezit is.

Na het confrontatiecollege ben ik de wijk in gegaan om zelf eens goed te observeren wat er nu precies gaande is.  Wat me opviel, was 
dat de wijk eigenlijk geen heel criminele uitstraling heeft.  De straten zijn op veel plekken wel nogal kaal en anoniem, maar er zijn ook 
straten die er heel aardig uitzien, ook al is vaak wel te zien dat de woningen nodig opgeknapt moeten worden.  Wat mij vooral opviel, 
was het openbaar groen, wat op zich wel aanwezig was, maar vaak niet goed onderhouden en er vooral heel ongebruikt uit zag.  Hier-
bij moet zeker wel de kanttekening gemaakt worden dat we op maandagochtend in de wijk rondliepen, wat zeker invloed heeft gehad 
op mijn beeldvorming van de wijk, omdat het vooral tamelijk rustig op straat was.  De foto’s van dit bezoek aan de wijk zijn overal in dit 
rapport terug te vinden.

De volgende stap die tijdens de ontwerplessen is genomen, is het opstellen van een SWOT analyse.  Bij het doen van deze analyse 
merkte ik direct waar mijn focus lag: de relatie tussen openbaar en privaat en wat voor effect dit heeft op de sociale cohesie in de wijk.  
Ik besloot mijn focus te leggen op het openbaar groen in de wijk.  Vervolgens ben ik gaan brainstormen over de mogelijkheden om hier 
iets mee te doen.  Ik heb veel schetsen gemaakt van mogelijke oplossingsrichtingen en uiteindelijk ben ik relevante referentieprojecten en 
literatuur gaan zoeken over dit onderwerp.  Ik kwam via de website van het KEI centrum op de verkenning van openbaar groen in probl-
eemwijken dat de Raad voor het Landelijk Gebied had laten doen en haalde daar inspiratie uit voor de analyse van het openbaar groen 
in Charlois.  De resultaten van deze analyse zijn op de volgende pagina’s te vinden.
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Studie naar openbaar groen
Het belang van openbaar groen in probleemwijken

Hoe openbaar groen een wijk gezonder kan maken
Het openbaar groen wordt door de overheid niet zelden voornamelijk gezien als kostenpost.  Groen moet onderhouden worden en onder-
houden kost geld.  Hoeveel het openbaar groen kan bijdragen aan de verbetering van probleemwijken, is bij veel beleidsmakers en uitvo-
erders nog niet bekend.  Een kwalitatief en kwantitatief goede groene buitenruimte kan een grote rol spelen bij het oplossen van sociale, 
economische en ecologische problemen in prachtwijken.  
In de probleemwijken die door minister Vogelaar zijn aangewezen spelen uiteenlopende problemen.  De wijken zijn vaak verouderd en 
hebben een slecht imago.  De bewoners zijn laag opgeleid, het leefklimaat is slecht, de openbare ruimte is onaantrekkelijk, er zijn proble-
men met integratie, het welzijn ligt beneden het landelijk gemiddelde en bewoners voelen zich er onveilig.  Volgens het Nicis Instituut, dat 
onderzoek doet naar stedelijke vraagstukken, kan bij al deze problemen groen in de wijk een deel van de oplossing vormen.  Door kwali-
tatief goed groen in de wijk aan te leggen gaat het imago van de wijk vooruit.  Mensen met hogere inkomens willen hierdoor in de wijk 
blijven  of er komen wonen.  Groen draagt bij aan de mogelijkheden voor recreatie in de vorm van sport en spel, natuurbeleving en andere 
beweging.  Dit is voor de volksgezondheid in de wijk, die vaak te wensen over laat, van groot belang.  Wanneer mensen meer bewegen 
kunnen veel medische kosten worden bespaard.  
Op integratie heeft groen ook een positieve uitwerking.  Op het moment dat de openbare ruimte een aantrekkelijke plaats is, komen mensen 
eerder op straat met elkaar in contact.  De verschillende groepen inwoners gaan zo meer met elkaar om en dit bevordert wederzijds be-
grip.  Bovendien voelen ze zich meer verantwoordelijk voor het behoud van het openbaar groen.  Doordat mensen meer naar buiten gaan, 
neemt ook het toezicht (sociale controle) toe op straat en daardoor het gevoel van veiligheid.  Zo bevordert het openbaar groen in de wijk 
de sociale cohesie.  [1]
Dat de sociale cohesie in de wijk criminaliteit en het gevoel van onveiligheid aanzienlijk vermindert, is in 2002 aangetoond door het Cen-
traal Cultureel Planbureau. [2]  Op het moment dat plekken anoniem worden, is er geen belemmering meer voor asociaal gedrag.  [3]  In 
het schema (afbeelding 9.1) is te zien hoe de vicieuze cirkel werkt op het moment dat er weinig en ongebruikt groen in de wijk aanwezig 
is en hoe deze cirkel positief kan worden gemaakt door de kwaliteit en het gebruik van het groen te verbeteren.

Kortom: kwalitatief en kwantitatief goed openbaar groen in de wijk, heeft bewezen positieve effecten:
* De wijk gaat economisch vooruit doordat ze aantrekkelijker wordt voor mensen met hoge inkomens;
* De bewoners worden gezonder doordat ze gestimuleerd worden om in de buitenruimte te bewegen;
* De sociale cohesie neemt toe, wat een positief effect heeft op integratie, veiligheid en criminaliteit.

Ongebruikt openbaar groen

Onverschilligheid 

      bewoners

Geen sociale controle

(Gevoel van)

onveiligheid

Achterstallig onderhoud

Verbeteren groenstructuur,

koppelen van voorzieningen

en evenementen aan het groen

Actief gebruik openbaar groen

Verantwoordelijk-

heidsgevoel bewoners

Sociale controle

(Gevoel van)

veiligheid

Minder overlast

Afbeelding 8.1 De vicieuze cirkel
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Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois

“Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken”
Verkenning groen in prachtwijken in opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied

De Raad voor het Landelijk Gebied is een onafhankelijk adviescollege voor het gehele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.  De Raad richt zich vooral op actuele 
onderwerpen in de samenleving.  De Raad voor het Landelijk Gebied heeft, in het kader van het programma Jeugd & Groen, tlu landschap-
sarchitecten gevraagd om een verkenning te doen voor dit onderwerp in de zogenaamde prachtwijken.  

In deze verkenning heeft tlu landschapsarchitecten gericht gekeken naar de betekenis van groen en de openbare ruimte in aandachtswijken 
en naar de mogelijkheden om, door middel van groen, ontmoeting van bewoners te stimuleren.  Daarbij is de aandacht ook uitgegaan naar 
opgroeiende kinderen in deze wijken.  In deze verkenning komen de volgende vragen aan de orde: Hoe kun je de groenstructuren in deze 
wijken gebruiken als sociaal bindmiddel?  Hoe kun je de openbare ruimte vormgeven als schakel tussen de voordeur en de rest van de stad 
en het landschap?  Hoe krijg je bewoners betrokken en verantwoordelijk?  Kortom, is de buitenruimte in deze wijken voldoende ‘afgestemd’ 
op haar gebruikers?  In de verkenning zijn handvatten aangereikt om de groene buitenruimte makkelijker te lezen en te beoordelen op haar 
kwaliteiten.  Daarbij is gezocht naar een methodiek die ook in andere prachtwijken gebruikt kan worden.  

De methodiek die is gebruikt, is het analyseren van de groene buitenruimte met behulp van de ‘schakeltheorie’.  Door te analyseren volgens 
deze theorie wordt de groene buitenruimte op elk schaalniveau geanalyseerd op haar kwaliteiten en kunnen er per schaalniveau aanbev-
elingen voor verbetering gemaakt worden.  De schakeltheorie gaat ervan uit dat de actieradius van kinderen vergroot wordt en in het alge-
meen het gebruik van groen toeneemt, als de overgang van voordeurgroen naar buurtgroen, wijkgroen (parken) en via het raamwerkgroen 
naar het landschap, soepel verloopt.  Als er ‘schakels’ in dit patroon ontbreken of niet bruikbaar zijn, dan heeft dat op één op andere wijze 
effect op de verhouding tussen de bewoner en zijn/haar omgeving.  Als een ouder zijn of haar buiten spelende kind niet vanuit het huis in 
de gaten kan houden, zal dat het buitenspelen en daardoor bewegen en ontmoeten van kinderen niet bevorderen.  Volwassenen komen 
op weg van hun huis naar het park of buitengebied door en langs dezelfde verschillende soorten groen: voordeurgroen, buurtgroen, wijk-
groen, ze bewegen zich door het raamwerk en komen vervolgens in het landschap uit.  Voor volwassenen gaat het eerder om de routes die 
op zichzelf ook aantrekkelijk moeten zijn, dan om de verblijfsplekken.  Alleen als alle schakels intact zijn, verloopt de wandeling prettig, 
kan de wandelaar zich oriënteren, geniet hij van de omgeving en zijn er geen momenten van stress of onzekerheid.  Wanneer het groene 
raamwerk niet op een vanzelfsprekende manier geschakeld is aan de rest van het groen, wordt de route al snel als onveilig ervaren, onstaat 
er minder contact met anderen en is er minder samenhang tussen de bebouwde omgeving en het groen.  

Schakeltheorie ook bruikbaar voor Oud Charlois
De schakeltheorie, zoals opgesteld door tlu landschapsarchitecten, is zeer bruikbaar voor de analyse naar de groene buitenruimte in Oud 
Charlois.  Oud Charlois is een prachtwijk en kent ogenschijnlijk veel groene plekken.  Toch is er niet duidelijk sprake van een kwalitatief 
groene buitenruimte.  Door volgens de schakeltheorie de wijk te analyseren, kan gevonden worden waar dit aan ligt, wat wel en wat niet 
de kwaliteiten zijn van het groen en wat er gedaan kan worden om de algehele kwaliteit van het groen in de wijk te bevorderen.  Dit met 
als doel de wijk aantrekkelijker te maken, bewoners te stimuleren het groen te gebruiken en te bewegen, de bewoners te betrekken bij de 
wijk en het groen in te zetten als sociaal bindmiddel in de wijk.

De schakeltheorie begint bij het landschap.  Nu is er rondom Oud Charlois niet zo heel veel landschap waar de wijk mee verbonden kan 
worden.  De wijk wordt omsloten door andere woonwijken aan de oost- en zuidzijde en de maas en de havens aan de noord- en westzi-
jde.  Om die reden is het landschap bij de analyse van Oud Charlois buiten beschouwing gelaten en begint de analyse met het raamwerk-
groen.

Bron

Afbeelding 9.1 De schakeltheorie
Bron: Claringbould, M., c.s., 

Betekenis van groen voor mensen in prachtwijken
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Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois - raamwerk

Analyse van het raamwerkgroen in Oud Charlois
Onder het raamwerkgroen wordt het groen verstaan dat de wijk ‘samenbindt’ en dat zich bevindt langs wegen, routes, waterlopen, in 
randen en parken.  Op de analysetekening (afbeelding 11.2) is te zien dat er niet echt sprake is van een duidelijk raamwerk in het groen.  
Er zijn heel veel straten waar niet veel meer dan om de zoveel meter een boom staat.  Er zijn wel wat grote groene stroken, vooral in het 
noorden van de wijk en helemaal in het zuiden van de wijk.  Die groene gebieden worden min of meer met elkaar verbonden door de 
Boergoensevliet en de groenstrook langs de Spuikade (het Spuikadepark), aan de westzijde van de wijk.  Toch is dit niet voldoende om de 
groene gebieden aan de noord- en zuidzijde met elkaar te verbinden (zie afbeelding 11.1).  
Het is nodig om het raamwerk fl ink te versterken, om een route te creëren van de voordeur naar het buurtgroen en de wijkparken.  Dit nodigt 
mensen uit om meer gebruik te maken van de bestaande groenvoorzieningen.

Bron: Trienekens et al, Charlois 
Analysis, Delft, 2009

Afbeelding 10.1 - Green connections Afbeelding 10.2 - Raamwerkgroen

Afbeelding 10.3 - Oud Charlois, Wolphaertsbocht

Afbeelding 10.4 - Oud Charlois, woonstraat
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Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois - wijkparken

Analyse van de wijkparken in Oud Charlois
Als met het begrip ‘park’ wordt bedoeld “een openbaar terrein met bomen en paden, waar mensen komen om hun vrije tijd door te bren-
gen” dan kan men bijna niet anders dan de conclusie trekken dat er eigenlijk maar één park van enige omvang in Oud Charlois is: het 
Karel de Stouteplein.  De overige groene gebieden zijn non-functionele grasvelden, vaak zonder paden, die niet uitnodigen tot het daar 
doorbrengen van de vrije tijd, vaak naast of rondom gebouwen gelegen.
Het Karel de Stouteplein is een park van bescheiden omvang, gelegen in het noorden van de wijk.  Het park heeft paden, wat bankjes, 
waar vaak Antilliaanse jeugd op hangt, een aantal speeltoestellen voor jonge kinderen en het grenst aan de achterzijde van een buurtcafé.  
Het park wordt ingesloten door drie doorgaande wegen en aan de noord-westelijke kant een smalle straat met woningen.  Om het park, 
dat niet centraal ligt, te bereiken, is het voor de meeste buurtbewoners noodzakelijk om een drukke weg over te steken.

Afbeelding 11.1 - Wijkparken

Afbeelding 11.2 - Oud Charlois, Karel de Stouteplein

Afbeelding 11.3 - Oud Charlois, Karel de Stouteplein
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Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois - buurtgroen

Analyse van het buurtgroen in Oud Charlois
Met het buurtgroen worden vooral de kleinere groene plekken in de buurten bedoeld, waar meestal voorzieningen zijn om te spelen of te 
zitten.  In Oud Charlois zijn redelijk wat van dit soort plekken aanwezig.  Dat wil zeggen, er zijn veel kleinere groene plekken in de buurt 
aanwezig.  Voorzieningen om er te spelen of te zitten zijn er vaak niet.  Soms worden de plekken zelfs afgeschermd met een hek om te 
voorkomen dat mensen het groen betreden (afbeelding 13.3).  Een aantal van de plekken met grote stukken buurtgroen heeft enige kwaliteit, 
zoals het simpele plantsoentje bij de De Quackstraat (afbeelding 13.2).  Maar ook hier is geen sprake van enige vorm van voorzieningen 
als zitplekjes of speelplaatsen.  Het buurtgroen wordt niet door bewoners gebruikt en bovendien niet altijd even goed onderhouden.  

Afbeelding 12.1 - Buurtgroen

Afbeelding 12.2 - Oud Charlois, De Quackstraat

Afbeelding 12.3 - Oud Charlois, Struitenweg
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Bron: http://maps.google.com/

Afbeelding 13.1 - Voordeurgroen

Afbeelding 13.2 - Oud Charlois, Huismanstraat

Afbeelding 13.3 - Oud Charlois, Jaersveltstraat

Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois - voordeurgroen

Analyse van het voordeurgroen in Oud Charlois
Het voordeurgroen vormt de schakel tussen de woning en de buitenruimte.  Als dit voldoende uitnodigend (en veilig) is, willen en kunnen 
bewoners en hun kinderen er mee in aanraking komen.  Op de analysetekening (afbeelding 14.1) is te zien dat er in een aantal straten 
wel degelijk voordeurgroen aanwezig is, maar dat dit niet overal het geval is.  Eigenlijk is het voordeurgroen in Oud Charlois op te delen 
in twee soorten.  Enerzijds zijn er veel straten waar nauwelijks voordeurgroen aanwezig is (afbeelding 14.2), de stoep is er kaal, bijna 
niemand zet er een bloempot of bankje neer.  De straat ziet er anoniem uit.  Anderzijds zijn er straten waar wel degelijk voordeurgroen 
aanwezig is, vaak in de vorm van voortuintjes (afbeelding 14.3).  Deze straten hebben een groener uiterlijk, hoewel het per straat en per 
woning verschilt hoe groen de tuintjes zijn.  Sommige bewoners onderhouden een weelderige groene voortuin, terwijl anderen het tuintje 
liever geheel betegelen.  
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Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois - de kwaliteit en functionaliteit

Analyse van de kwaliteit en functionaliteit van het openbaar groen in Oud Charlois
De kwantiteit van het openbaar groen is nu in kaart gebracht.  Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de kwaliteit en de functie van 
het bestaande groen is.  Op de analysetekening (afbeelding 14.1) is te zien dat er een aantal plekken is waar het groen een functie heeft.  
Het gaat hierbij om het Karel de Stouteplein, waar bankjes en wat speeltoestellen staan, het Spuikadepark, met een aantal bankjes en een 
sportveld, de betaalde speeltuin aan de Oudenhoornstraat en het basketbalveldje op het Nachtegaalplein.  Al met al niet heel veel plek-
ken met een functie.  Het meeste groen is ondersteunend (‘supportive’) groen, dus groen rondom gebouwen en zichtgroen.   En wat er aan 
functies in het groen aanwezig is, is niet echt divers.  Er staan wat bankjes, er zijn een aantal speelplekken voor (vooral jonge) kinderen en 
wat sportveldjes.  
Zoals in de analysetekening te zien is, laat het onderhoud ook te wensen over.  Het beste onderhouden is het groen aan het zuiden van de 
wijk bij de Waal, de Boergoensevliet en de Charloisse Kerksingel.  Al het bovengenoemde functioneel groen is gemiddeld tot slecht onder-
houden.  Dit is niet bevorderend voor het gebruik van het groen.

Bron: Trienekens et al, 
Charlois Analysis, Delft, 2009

Afbeelding 14.1 - Onderhoud openbaar groen

Afbeelding 14.2 - Oud Charlois, de dijk

Afbeelding 14.3 - Oud Charlois, Karel de Stouteplein
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Studie naar openbaar groen
Analyse van het openbaar groen in Oud Charlois - conclusies

Kansen & knelpunten

Pluspunten:
* De Boergoensevliet is een aantrekkelijk groengebied en ligt midden in de wijk;  
* Het Karel de Stouteplein is een aardig park met veel speeltoestellen en is redelijk onderhouden;
* Er is redelijk wat ondersteunend groen en buurtgroen aanwezig in de wijk;
* Een aantal straten heeft een zeer groen uiterlijk door goed onderhouden voortuinen.

Minpunten:
* De Boergoensevliet is niet heel geschikt om te wandelen en zo van het groen te genieten, omdat de tramlijn er vlak langs loopt;
* Het Karel de Stouteplein is wat betreft ligging en bereikbaarheid niet optimaal en is tevens het enige echte park in de wijk;
* Er is nauwelijks raamwerkgroen aanwezig, waardoor het groen in de wijk niet met elkaar verbonden is;
* Het buurtgroen in de wijk heeft geen functie, gebruik wordt eerder tegengehouden dan aangemoedigd;
* Veel straten hebben een heel ‘verhard’ uiterlijk, er is nauwelijks groen aanwezig, op een paar bomen na.

Kansen:
* Het verbeteren van het raamwerkgroen, zodat de route tussen woning, buurtgroen en wijkparken aantrekkelijk en uitnodigend wordt;
* Meer parken in de wijk ontwikkelen, zoals het Nachtegaalplein (zeer geschikt vanwege de centrale ligging in de wijk);
* Scholen en bejaardencentra verbinden aan buurtgroen, wijkpark en raamwerk, om gebruik van het groen te stimuleren en kwetsbare                                                     
   groepen als kinderen en ouderen een veilige wandelroute te bieden;
* Voorzieningen en evenementen aan buurtgroen en wijkparken koppelen;
* Meer voordeurgroen aanbrengen, zoals geveltuintjes en voortuinen of bewoners het buurtgroen laten gebruiken.
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Studie naar openbaar groen
Referentieprojecten

“Enschede investeert in groene krachtwijk Velve-Lindenhof”

De gemeente Enschede zet zich in om de prachtwijk Velve-Lindenhof groener te maken.  De gemeente wil het aanzicht van de wijk fors 
vergroenen door de buitenruimte van de gehele wijk opnieuw aan te leggen.  De herinrichting van de buitenruimte moet ervoor zor-
gen bewoners, die nu maar zeer beperkt participeren in het herstructureringsproces van de wijk, te benaderen.  Er zijn twee projecten 
opgezet om dit te bereiken.

Project A - Bomenroute Velve-Lindenhof.
De bomenroute is ontstaan als bewonersinitiatief.  De route moet zorgen voor een groter bewustzijn van het groen in de wijk en mensen 
uitdagen om te bewegen en elkaar te ontmoeten.  Met het ontwikkelen van deze route moet een blijvende band gerealiseerd worden tus-
sen vrijwilligers, corporatie en de gemeente.
De route krijgt vorm met aanplant, informatieborden en speciale markeringen in de openbare ruimte.  De bomenroute wordt bovendien 
opgenomen op de website Enschede Buitensporig, om zo andere stadsbewoners en dagjestoeristen op het idee te brengen de wijk te 
bezoeken.  Men hoopt hiermee te bereiken dat dit de identiteit van de wijk en zo de trots van de wijkbewoners bevordert.  Daarnaast 
brengt het educatieve, recreatieve en cultuurhistorische mogelijkheden in de wijk, waarmee het welzijn en de leefbaarheid worden verg-
root.

Project B - Het Velve Park
De ontwikkeling van het park gebeurt door middel van een bewonersparticipatie project.  Het Velve Park heeft een centrale ligging in de 
wijk en heeft veel potentie om de wijk een kwalitatieve impuls te geven.  Het huidige plantsoen wordt verbonden met het aangrenzende 
schoolplein en het bejaardencentrum, waardoor de groene openbare ruimte wordt vergroot.  Door de centrale ligging en de aangren-
zende voorzieningen kan het park een belangrijke rol vervullen voor alle wijkbewoners. 
Het doel van dit project is een hoogwaardig en veilig park te ontwikkelen met een duidelijke sociale en recreatieve betekenis.  Diverse 
doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, vinden er op maat gemaakte voorzieningen.  De ambitie is om van het Velve Park het kloppend 
hart van de wijk te laten worden waar jong en oud kunnen spelen en ontmoeten.

Bron: http://www.groenendestad.nl

“Pittig gekruide kruidentuin” (Nieuwendam Noord, Amsterdam Noord)

Ook in Amsterdam Noord is er sprake van een succesvol bewonersinitiatief geweest.  Twee bewoners hebben met kinderen en ouders 
uit de buurt een grote kruidentuin aangelegd.  De buurtbewoners maken gebruik van de kruiden uit de tuin en helpen mee om de tuin te 
onderhouden. 
Er vindt een groot lentefeest en oogstfeest plaats, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen koken met de kruiden uit de tuin. Kin-
deren onderhouden de kruidentuin en iedereen maakt er enthousiast gebruik van!
Op de dag van de wijkaanpak 2009 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, heeft dit project bijna 
de prijs voor het Bewonersinitiatief 2009 in ontvangst mogen nemen.

Bron: http://www.dmo.amsterdam.nl/diversiteit_en/wijkaanpak/actueel/bewonersinitiatief

Bron: http://www.velvelindenhof.nl/

Afbeelding 16.1 - Bewonersparticipatie in Velve Lindenhof

Afbeelding 16.2 - Kruidentuin Nieuwendam Noord
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Studie naar openbaar groen
Standpuntbepaling

Van debat tot ontwerpstrategie
Naar aanleiding van de debatsessies tijdens de ontwerplessen en vanwege mijn eigen fascinatie met de openbare ruimte en sociale coh-
esie, ben ik me gaan verdiepen in het openbaar groen en hoe dit kan helpen bij het verminderen van problemen in een aandachtswijk.

Er zijn behoorlijk wat problemen in Oud Charlois, zo werd ons duidelijk in het confrontatiecollege.  De bewoners zijn laag opgeleid, het 
leefklimaat is slecht, de openbare ruimte is onaantrekkelijk, er zijn problemen met integratie, het welzijn ligt beneden het landelijk gemid-
delde en bewoners voelen zich er onveilig.  Daarnaast is de woningvoorraad erg verouderd en er is in bepaalde straaten overlast van 
jongeren, die samenscholen op straat, daar drugs en alcohol gebruiken en die geluidsoverlast veroorzaken en de andere bewoners een 
onveilig gevoel bezorgen.  Er zijn wel voorzieningen voor jonge kinderen, maar voor pubers en ouderen is eigenlijk niet zoveel te doen.

De opdracht van dit vak was om een strategie te bedenken met een ruimtelijke uitwerking, die een positieve draai geeft aan de wijk.  Het 
lijkt naïef om te denken dat al deze problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen door een simpele ingreep te doen in de openbare ruimte.  
Toch ben ik ervan overtuigd dat er een relatie is tussen de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte, het contact tussen bewoners en 
de veiligheid in een wijk.  Dat hier daadwerkelijk een wetenschappelijke onderbouwing voor is, is terug te lezen op pagina 8.

Het gaat hierbij duidelijk niet om het simpelweg vermeerderen van het openbaar groen in de wijk.  Er zijn diverse voorbeelden van aan-
dachtswijken waar heel veel openbaar groen aanwezig is, een bekend voorbeeld hiervan is de Amsterdamse Bijlmermeer.  Er zijn heel veel 
factoren die bijdragen aan de (on)veiligheid en (het ontbreken van) sociale cohesie in een wijk.  De ligging van de woningen bijvoorbeeld, 
wat invloed heeft op de hoeveelheid sociale controle.  Maar ook het gebruik van het groen en de daarmee samenhangende vraag of 
mensen zich verantwoordelijk voelen voor het behoud van het groen, telt mee.  Dit zijn slechts twee voorbeelden en het is bijna onmogelijk 
om alle mee spelende factoren hier te benoemen.  In relatie tot het openbaar groen heeft dit een aantal vragen bij mij opgeroepen, die 
leidend zijn geweest voor de strategie die ik ontwikkeld heb.

* Op welke manier kan het gebruik van het openbaar groen door de buurtbewoners gestimuleerd worden?
* Welke rol kan het openbaar groen spelen in het bevorderen van het contact tussen de buurtbewoners?
* Op welke manier kan de aanwezigheid van openbaar groen de veiligheid in de wijk bevorderen?

Mijn doel is om een aantal patronen samen te stellen voor het openbaar groen, die antwoord geven op bovenstaande vragen.  
De patronen moeten aan de volgende eisen voldoen:

* Het zijn op zichzelf staande ingrepen, die allemaal apart of in combinatie met elkaar kunnen worden uitgevoerd, naar gelang de behoe-
fte 
   en de (fi nanciële) middelen;
* Het zijn ingrepen die in elke wijk toegepast kunnen worden en niet alleen in de specifi eke situatie van Oud Charlois;
* Het patroon heeft een positieve invloed op sociale, ecologische, economische aspecten of verbeteren de veiligheid of gezondheid in de 
wijk;
* Er zijn patronen voor elk schaalniveau;
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De ontwerpstrategie
Aanpak 

Van analyse naar ontwerpstrategie
Naar aanleiding van de eerste schetsen met daarin mogelijke oplossingsrichtingen voor de verbetering van het openbaar groen in Oud 
Charlois, kwam docent Remon Rooij met de tip om te kijken naar het project van Sara van Duijn, De woonomgeving ook voor kinderen.  
Het resultaat van haar zoektocht naar manieren om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor kinderen, was een patronenboek met 
daarin allerlei ideeën, allemaal praktisch toepasbaar, die tijdens het ontwerpproces ingezet kunnen worden.  Dit bracht mij op het idee om 
een gelijksoortige verzameling van patronen te maken die voldoen aan mijn voorwaarden, zoals op de vorige pagina beschreven.  Deze 
patronen zijn deels geïnspireerd op de patronen uit Sara van Duijns project.
Deze patronen heb ik ingedeeld in vier schaalniveaus, die hetzelfde zijn als de schaalniveaus uit de schakeltheorie.  Dit zorgt voor een 
duidelijke opzet, waarbij de analyse en de patronen met elkaar corresponderen.  Bovendien is het noodzakelijk dat groen op alle schaal-
niveaus klopt en op elkaar aansluit.  Elk schaalniveau vraagt hierbij wel om een eigen aanpak en heeft eigen mogelijkheden, vandaar de 
categorisering op schaalniveau.  Deze patronen hebben ieder op hun eigen manier een positieve invloed op de gezondheid van de wijk.  
Sommige patronen zijn vooral sociaal, sommige ecologisch en andere zijn weer gericht op het verbeteren van de veiligheid of de gezond-
heid van mensen in de wijk.  Maar minstens zo vaak heeft een bepaald patroon invloed op meerdere van deze aspecten. 

Tot slot heb ik situaties in Oud Charlois gezocht waar deze patronen toegepast kunnen worden.  In principe kunnen de patronen overal 
toegepast worden, al is natuurlijk niet op elke lokatie ieder patroon toepasbaar.  In het volgende hoofdstuk zijn daarom niet alleen de pa-
tronen te vinden, maar ook voorbeelden van de toepassing van (enkele van) deze patronen in Oud Charlois.
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De ontwerpstrategie
Het patronenboek - raamwerk

Het patronenboek

Naar aanleiding van het patronenboek van Sara van Duijn, ‘De woonomgeving ook voor kinderen’, waarin verschillende patronen op 
verschillende schalen worden aangereikt om de gebouwde omgeving voor kinderen interessanter te maken, zijn op elk schaalniveau soort-
gelijke patronen ontwikkeld om toe te passen op het openbaar groen.  Deze patronen kunnen gezien worden als concrete interventies of als 
inspiratie voor interventies in de groenstructuur van een wijk.  Er zijn patronen voor alle schaalniveaus, van raamwerk tot voordeurgroen.  

Patronen ter verbetering van het raamwerk

Hondenroute
In elke wijk zijn wel hondenbezitters aanwezig.  De aanwezigheid van honden in een wijk kan worden ervaren als last, bijvoorbeeld van-
wege hondenpoep op plekken waar mensen lopen en kinderen spelen.  Aan de andere kant zijn hondenbezitters mensen die een aantal 
keer per dag door de wijk heen lopen, van ‘s morgens tot ‘s avonds.  Zo kunnen deze mensen ook zorgen voor bevordering van de sociale 
controle.  Een hondenroute in de wijk is een handig middel om te zorgen dat hondenpoep minder op ongewenste plekken terecht komt, dat 
honden toch de ruimte krijgen om vrij te kunnen rennen (bijvoorbeeld door een afgesloten stuk groen).  Door de hondenroute strategisch te 
plaatsen kan de sociale controle, op plekken waar dat nog onvoldoende aanwezig is, bevorderd worden.

Bijzondere bomenroute
Een bomenroute kan zorgen voor een groter bewustzijn van het groen in de wijk en mensen uitdagen om te bewegen en elkaar te ontmo-
eten.  De route krijgt vorm met aanplant, informatieborden en speciale markeringen in de openbare ruimte.  De bomenroute kan bovendien 
ingezet worden om andere stadsbewoners en dagjestoeristen op het idee te brengen de wijk te bezoeken.  Daarnaast brengt het educatieve, 
recreatieve en cultuurhistorische mogelijkheden in de wijk, waarmee het welzijn en de leefbaarheid worden vergroot.
Als voorbeeld kan er gekeken worden naar de bomenroute in de prachtwijk Velve Lindenhof in Enschede.

Herkenningspunten in de wijk
Herkenbare punten in de wijk kunnen ervoor zorgen dat verschillende plekken in de wijk hun eigen identiteit krijgen.  Een duidelijke identiteit 
bevordert dat bewoners zich trots voelen op de plek waar ze wonen.  Aantrekkelijke ‘eye-catchers’ kunnen er ook voor zorgen dat andere 
stadsbewoners een positief beeld van de wijk krijgen.  De Charloisse Kerksingel is op dit moment een belangrijk herkenningspunt in Oud 
Charlois.  Deze plek heeft ook een duidelijke identiteit.  Door het aanbrengen van meerdere herkenningspunten kan dit ook in de rest van 
de wijk ontwikkeld worden.

Groene parkeerplekken
Door verharde parkeerplekken te vervangen door half-verharde plekken, wordt het groene gezicht van de wijk bevorderd.  Op het moment 
dat de parkeerplekken ongebruikt zijn, oogt het een stuk groener.  Bovendien bevorderen deze groene parkeerplekken de afvoer van re-
genwater en wordt zo de druk op het riool tijdens hevige regenperiodes verlicht.

Afbeelding 19.1 - Groene parkeerplekken

Afbeelding 19.2 - De Charloisse Kerksingel als herkenningspunt

Afbeelding 19.3 - Hondenroute

Afbeelding 19.4 - Bijzondere bomenroute
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De ontwerpstrategie
Het patronenboek - raamwerk

Parkeerplekken op de stoep
De meeste parkeerplekken bevinden zich aan de rand van wegen.  Hierdoor kan een straat eruit zien alsof het één grote weg is en is 
de stoep vaak nauwelijks zichtbaar.  Zeker op plekken waar de parkeerplaatsen niet altijd gebruikt worden, is het mogelijk om de stoep 
breder te maken en de auto’s op een speciale strook op de stoep te laten parkeren.  Op het moment dat er geen auto staat, wordt de lege 
parkeerplaats bij de stoep getrokken in plaats van bij de straat.  De voetganger is nu niet langer gast in de straat van de automobilist, maar 
de automobilist is te gast in de straat van de voetganger.  Dit zorgt voor extra ruimte op de stoep, een vriendelijker uiterlijk van de straat en 
meer speelmogelijkheden voor kinderen.  

Parkeren aan één kant van de straat
Door de parkeermogelijkheden aan één kant van de straat te concentreren, krijgt de straat een meer open uiterlijk.  De straat wordt meer 
van de voetganger en de fi etser en is ogenschijnlijk minder het bezit van de automobilist.  

Confrontatieloze schoolroutes
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor het gebruik van het openbaar groen.  Door kinderen te stimuleren het openbaar groen te 
gebruiken, wordt niet alleen een goede basis ter bevordering van de volksgezondheid gelegd, maar worden vanzelf ook andere wijkbe-
woners, om te beginnen de vriendjes en familie van de kinderen, naar het openbaar groen toe getrokken.  Door de routes die kinderen 
regelmatig nemen groen en veilig uit te voeren, zonder confrontaties zoals drukke wegen zonder goede oversteekplaatsen, wordt bovendien 
een veilige omgeving voor kinderen gerealiseerd.

Route begeleidende verlichting
De groene route door een wijk kan benadrukt worden door de route goed te verlichten.  Verlichting is noodzakelijk om de route ook in het 
donker nog begaanbaar en overzichtelijk te maken.  Een onverlichte route zal ‘s avonds niet gebruikt worden omdat dit een gevoel van 
onveiligheid veroorzaakt.  Door de route op een originele manier te verlichten, kan bovendien de aantrekkelijkheid en duidelijkheid van de 
route, en daarmee het gebruik, worden bevorderd.  Afbeelding 20.1 - Route begeleidende verlichting
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De ontwerpstrategie
Het patronenboek - wijkpark

Patronen ter verbetering van wijkparken

Herkenbare ontmoetingsplekken
Herkenbare punten in een park geven het park een onderscheidende eigen identiteit.  Deze punten kunnen aanleiding zijn om elkaar in het 
park te ontmoeten en zijn door de herkenbaarheid makkelijk te vinden.  Opvallende kunstwerken kunnen bovendien aanleiding zijn voor 
mensen om met elkaar in contact te komen.

Functiemenging
Op het moment dat een park maar één functie heeft, wordt het maar door een beperkte groep bewoners en op beperkte tijden gebruikt.  
Door een park meerdere functies te geven, kan de herkenbaarheid van het park bevorderd worden (zie ‘herkenbare ontmoetingsplekken’), 
komen er meer verschillende wijkbewoners, neemt het gebruik van het park in het algemeen toe en wordt het park op meerdere plekken en 
tijdstippen gebruikt.  

Plek voor evenementen
Door het plaatsen van functies te combineren met het organiseren van evenementen, zoals een markt, een muziek- of kunstfestival, worden 
bewoners meer bij de wijk betrokken en wordt de wijk ook aantrekkelijk voor andere stadsbewoners.  Het wijkpark krijgt daardoor echt 
een functie als ontmoetingsplek.

Picknickplekken
Het gebruik van een park kan bevorderd worden door aantrekkelijke picknickplekken te creëren.  Dit nodigt bewoners met verschillende 
culturele achtergronden uit om het park actief te gebruiken.  Bovendien kan dit gebruik van het park bevorderen dat bewoners zich verant-
woordelijk voelen voor het park.  Een voorwaarde hiervoor is wel het strategisch plaatsen van vuilnisbakken.

Beschutte (speel)plekken
Een park dat in de zomer intensief gebruikt wordt, kan er op regenachtige dagen en in de winter stilletjes bij liggen.  De aantrekkelijkheid 
van het park op minder mooie dagen kan bevorderd worden door beschutte plekken te creëren waar bezoekers minder hinder ondervinden 
van wind en regen.

Afbeelding 21.1 - Herkenbare ontmoetingsplekken

Afbeelding 21.2 - Beschutte spellokatie

Afbeelding 21.3 - plek voor evenementen

Afbeelding 21.4 - Picknickplekken
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De ontwerpstrategie
Het patronenboek - buurtgroen

Patronen ter verbetering van het buurtgroen

Moestuin
Het plaatsen van een moestuin in het buurtgroen bevordert niet alleen het gebruik van de groene omgeving, wat het verantwoordelijkheids-
gevoel voor die omgeving beïnvloedt, maar is tevens een gelegenheid voor bewoners om elkaar te ontmoeten.  Bewoners met veschillende 
culturele achtergronden blijken zeer geïnteresseerd te zijn in het onderhouden en gebruiken van een moestuin.  Moestuinen kunnen boven-
dien een educatieve functie vervullen, zeker als ze gekoppeld worden aan bijvoorbeeld scholen.

Functiemenging
Ook op dit schaalniveau kan functiemenging veel toevoegen.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het combineren van een moestuin met een 
speeltuin.  Plaats daar ook nog eens aantrekkelijke zitjes bij en er ontstaat een aantrekkelijke groene omgeving voor verschillende groepen 
bewoners.  Dit biedt goede kansen om het onderlinge contact tussen buurtbewoners te stimuleren.  Het plaatsen van diverse functies bev-
ordert het gebruik van het openbaar groen en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en de sociale controle.

Zitjes
Vooral voor de oudere bewoners van een wijk zijn aantrekkelijke zitjes in het openbaar groen belangrijk om gebruik van deze plekken te 
stimuleren.  Vooral voor ouderen en kinderen zijn goede zitjes noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van het groen.  Ouderen moeten 
op hun wandelroute een rustpunt kunnen vinden, kinderen moeten kunnen uitrusten van alle spelletjes die ze doen.  Door de routes door 
het groen en de zitjes er langs aantrekkelijk te maken, zal het gebruik ervan toenemen.  Dit is bevorderend voor de sociale controle in de 
wijk.

Afbeelding 22.1 - Moestuin Nieuwendam

Afbeelding 22.4 - Een park cafe

Afbeelding 22.3 - Zitjes

Afbeelding 22.2 - Moestuin in de wijk

Afbeelding 22.5 - Functiemenging
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De ontwerpstrategie
Het patronenboek - voordeurgroen

Patronen ter verbetering van het voordeurgroen

Hybride zone
De openbare ruimte is van iedereen en tegelijk van niemand.  De hybride zone is een deel van de openbare ruimte die grenst aan het privé 
domein, dat mensen zich toe-eigenen.  Dit gebeurt bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken en bankjes.  De hybride zone is daar-
door weliswaar deel van de openbare ruimte, maar zal door bewoners en passanten niet zo gezien worden.  Bij bewoners zorgt dit voor 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en voor sociale controle.  Als er iets in de hybride zone gebeurt wat zij niet wenselijk achten, zal dit 
sneller duidelijk worden gemaakt dan wanneer dit in de openbare ruimte gebeurt.  Anderzijds zal de drempel groter zijn voor passanten 
om zich te ‘misdragen’ wanneer de ruimte door iemand toegeëigend is en er dus enige vorm van toezicht over is.
Een hybride zone kan gecreërd worden bijvoorbeeld door het strategisch plaatsen van bloembakken of hekjes of het verhogen van de stoep 
aan de kant van de voordeuren, zodat er een soort tussengebied onstaat tussen openbaar en privé. 

De groene stoep
Een groen stoep vormt een schakel van de voordeur naar de rest van de groenstructuur in de wijk.  Kleuters en kleine kinderen spelen al 
graag op de stoep.  Het is prettig voor ouders als kinderen buiten maar toch onder toeziend oog kunnen spelen.  Het gaat daarbij om het 
contact tussen de woning en de buitenruimte.  Daarnaast kan groen bij de voordeur uitnodigen tot het creëren van een hybride zone (zie 
Hybride zone).

De smalle stoep
Fysieke nabijheid nodigt voetgangers meer uit tot het groeten van elkaar dan wanneer ze ver van elkaar vandaan lopen.  Op een brede 
stoep is het makkelijk en aantrekkelijk om met een grote boog om tegenliggers heen te lopen.  Op het moment dat de stoep smaller is, zijn 
mensen eerder geneigd om elkaar te groeten.  Dit bevordert het onderlinge contact en men voelt zich daardoor meer op z’n gemak in de 
eigen straat.

Afbeelding 23.1 - Hybride zone

Afbeelding 23.3 - De groene stoep

Afbeelding 23.2 - Groene stoep in Amsterdam
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De ontwerpstrategie
Toepassing van de patronen in Oud-Charlois - raamwerk

Voorbeeld van toepassing van de patronen in Oud-Charlois
In deze paragraaf wordt voor elk schaalniveau een voorbeeld gegeven van de toepassing 
van de patronen op lokaties in Oud Charlois.  Vrijwel elke lokatie in Oud Charlois is wel 
geschikt om één of meerdere van de voorgestelde patronen aan te brengen.

Toepassing patronen in het raamwerk groen
In Oud Charlois is veel ruimte voor het parkeren van auto’s.  Dit wordt doorgaans als 
postief ervaren, omdat het in Rotterdam zeldzaam is dat ergens ruim voldoende en gratis 
parkeerplekken aanwezig zijn.  Het voorstel om parkeerplaatsen weg te halen uit Oud 
Charlois en daar openbaar groen voor in de plaats te brengen, zou waarschijnlijk op een 
hoop weerstand kunnen rekenen.  De groene parkeerplaats is daarom een geschikt pa-
troon om hier toe te passen.  In dit voorbeeld zijn groene parkeerplaatsen toegepast in de 
Verboomstraat.  Het aantal parkeerplekken in de straat kan hetzelfde blijven, maar door 
toepassing van groene parkeerplekken krijgt de wijk een veel groener uiterlijk.  Door de 
auto’s op hetzelfde niveau als de stoep te laten parkeren, krijgt de straat bovendien een 
vriendelijker uiterlijk op het moment dat de parkeerplaatsen niet bezet zijn.  De parkeerp-
laatsen worden onderdeel van de stoep.  
In dit voorbeeld zijn de parkeerplekken aan de linkerkant van de straat verwijderd.  Door 
de parkeermogelijkheden aan één kant van de straat te concentreren, krijgt de straat een 
meer open uiterlijk.
Tot slot is de stoep groener uitgevoerd.  De verharding is beperkt tot een pad dat breed 
genoeg is voor langzaam verkeer.  Minder verharding zorgt voor een vriendelijker uiterlijk, 
mits er gezorgd wordt dat het groen voldoende onderhouden wordt.  Een smalle stoep no-
digt voetgangers bovendien sneller uit tot het groeten van tegenliggers.  Dit bevordert het 
onderlinge contact en het gevoel van verbondenheid met medebewoners.

Een eerste stap in de uitvoering van dit plan, is het verhogen van de parkeerplaatsen, zo-
dat ze bij de stoep getrokken worden.  Door die parkeerplaatsen groen uit te voeren, krijgt 
de straat direct een groener uiterlijk.

Patronen:
Groene parkeerplekken
Parkeren op de stoep
Parkeren aan één kant van de straat
De groene stoep
De smalle stoep
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De ontwerpstrategie
Toepassing van de patronen in Oud-Charlois - wijkpark

Toepassing patronen in het wijkpark
In dit voorbeeld van het Karel de Stouteplein zijn drie patronen voor wijkparken toegepast.  
Het meest opvallende in de afbeelding is het kunstwerk dat in het park is geplaatst.  Dit 
kunstwerk dient als herkenbare ontmoetingsplek: “Ik zie je om 4 uur bij de vogel!”.  Een 
opvallend kunstwerk kan er bovendien voor zorgen dat mensen er met elkaar over gaan 
praten en dat er zo meer onderling contact ontstaat tussen buurtbewoners.  
Achter de schommel is een muziekkoepel te zien.  Deze koepel staat symbool voor een 
plek waar evenementen georganiseerd zouden kunnen worden.  Het hoeft niet perse een 
muziekkoepel te zijn, als het maar ruimte kan bieden aan bijvoorbeeld een markt of een 
klein festival.  Een goede ruimte vraagt erom dat mensen er iets gaan organiseren.  Een 
(multicultureel) evenement zorgt ervoor dat mensen die elkaar normaal nooit spreken, met 
elkaar in contact komen op een ontspannen manier.  Bewoners leren elkaar kennen, wat 
ervoor zorgt dat bewoners zich prettiger gaan voelen in hun wijk.  Een festival dat de vele 
culturen in de wijk belicht zorgt ervoor dat mensen meer begrip voor elkaar en elkaars 
cultuur krijgen.  Iets wat in een multiculturele wijk als Oud Charlois noodzakelijk is om op 
een gezonde manier met elkaar samen te kunnen leven.  In eerste instantie zal het creëren 
van een plek voor evenementen wel samen moeten gaan met het - door bijvoorbeeld een 
overheidsinstantie - organiseren van evenementen.  
Deze patronen zorgen er samen voor dat er een derde patroon is ontstaan: functiemeng-
ing.  Nu is het park tamelijk leeg, er staan wat speeltoestellen, aan de rand van de weg 
is een cafeetje en er staan wat bankjes waar jongeren vaak op hangen.  Toch zorgen de 
bestaande functies er niet voor dat er veel mensen in het park aanwezig zijn.  Juist door 
leuke evenementen in het park te gaan organiseren, wordt het park niet langer een slaap-
park met wat bankjes en speeltoestellen, maar krijgt het een eigen functie en identiteit.

Alleen het plaatsen van objecten is hier waarschijnlijk niet voldoende.  De belangrijkste 
stap in dit voorbeeld is toch het organiseren van evenementen.  Hierdoor krijgt het park 
direct een eigen identiteit en gaat het leven.  

Patronen:
Herkenbare ontmoetingsplekken
Plek voor evenementen
Functiemenging
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De ontwerpstrategie
Toepassing van de patronen in Oud-Charlois - buurtgroen

Toepassing patronen in het buurtgroen
Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel veranderd in dit beeld van het plantsoentje bij de 
De Quackstraat.  Toch is hier wel degelijk iets ingrijpends aan de hand.  De belangrijkste 
verandering is de toevoeging van een moestuin.  Dit plantsoentje ligt op een ideale plek om 
een moestuin te kunnen beginnen.  Er is niet veel doorgaand verkeer, het wordt omringd 
door grondgebonden woningen met voortuinen.  Het is geen anonieme plek, sociale con-
trole is volop aanwezig.  Een moestuin op deze plek heeft waarschijnlijk een goede kans 
van slagen als de buurtbewoners aangemoedigd worden om dit tuintje te gebruiken en te  
onderhouden.  De kans dat hier genoeg animo voor is, is zeer groot.  Het toevoegen van 
een duidelijke gebruiksfunctie aan het groen, geeft het plantsoen niet alleen een herken-
bare identiteit, maar zorgt ook voor een verantwoordelijkheidsgevoel bij bewoners.  Ze 
willen graag dat het goed gaat met het tuintje, zullen erop letten dat het niet kapot wordt 
gemaakt door mensen die er niets te zoeken hebben.  Dit zorgt voor meer gebruik van het 
openbaar groen en zo voor aanzienlijk meer sociale controle in de wijk.  
Daarnaast zijn er zitjes geplaatst in het plantsoen.  Dit is niet alleen handig voor de gebruik-
ers van de moestuin, maar maakt van het plantsoen meteen een verblijfsruimte.  Van een 
ongebruikt, anoniem plantsoen verandert de De Quackstraat in een tuintje waar mensen 
zich verantwoordelijk voor voelen en waar ze graag wat tijd doorbrengen.

Deze ingrepen zouden bij wijze van spreken morgen al gedaan kunnen worden en hebben 
direct effect op de leefbaarheid van de wijk.

Patronen:
Moestuin
Zitjes
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Toepassing patronen in het voordeurgroen
In dit voorbeeld is te zien hoe de Pompstraat verandert van een anonieme straat zonder 
karakter tot een straat die eigendom is van de bewoners.  Dit is slechts in werking gezet door 
één grote verandering: het verhogen van de stoep aan de kant van de voordeuren.  Door 
deze stoep te verhogen worden de bewoners uitgenodigd zich de stoep toe te eigenen.  
Tegelijkertijd is het voor passanten duidelijk dat dat deel van de stoep aan de bewoner 
toebehoort en voelt het zelfs ongemakkelijk om dat deel van de stoep te bewandelen.
Bewoners voelen zich hierdoor meer thuis in hun straat en zullen de straat, en dan vooral 
‘hun’ stoep beter in de gaten houden en er eerder iets van durven zeggen als er iets ge-
beurt wat ze niet aanstaat.   Als het mooi weer nodigt de stoep de bewoners uit om lekker 
buiten te komen zitten, om kinderen buiten te laten spelen.  
Het opdelen van de stoep in twee delen zorgt er tegelijkertijd voor dat de stoep smaller 
wordt.  Een smalle stoep zorgt dat voetgangers elkaar letterlijk eerder tegen het lijf lopen 
en bevordert zo meer onderling contact tussen de bewoners.

De belangrijkste stap in dit voorbeeld is het verhogen van de stoep (of het verlagen van 
de straat).  Het hoeft hierbij niet om een verhoging van een meter te gaan, een verhoging 
van zo’n 40 centimeter kan al ruim voldoende zijn.  Dit lijkt een grote ingreep, maar als dit 
gedaan wordt op een moment dat bijvoorbeeld de riolering toch vervangen moet worden 
en de straat dus sowieso overhoop wordt gegooid, is het een relatief kleine moeite om 
deze verandering direct door te voeren.

Patronen:
De hybride zone
De smalle stoep

De ontwerpstrategie
Toepassing van de patronen in Oud-Charlois - voordeurgroen
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Afbeelding 28.2 Bewoners denken mee in Velve Lindenhof
Bron: www.velvelindenhof.nl

De ontwerpstrategie
Bewonersparticipatie

Motieven voor bewonersparticipatie
Om de bewoners betrokken te krijgen bij de wijk is bewonersparticipatie een nuttig middel en zeer goed in te zetten bij het toepassen van 
de gegeven patronen.  Participatie is vooral goed in te zetten in het verbeteren van wijkparken, buurtgroen en voordeurgroen. 
Er zijn verschillende motieven om bij stedelijke vernieuwingsprocessen bewoners te betrekken.  Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociolo-
gie aan de Universiteit van Amsterdam denkt hier als volgt over (Graaf e.a., 2004): “De vraag waarom bewoners een rol moeten spelen 
zou voor iedereen klip en klaar beantwoord moeten worden. Wat mij betreft in termen van democratische legitimiteit. Dat is dus wat anders 
dan draagvlak wat handig is voor het maken van tempo. Participatie is niet vanwege pragmatische redenen een groot goed, maar vanwege 
principiële: dergelijke ingrijpende beslissingen moeten met instemming van de meerderheid van betrokkenen worden genomen, waarbij de 
‘stakeholders’ nader moeten worden ingevuld. Als men dit niet vindt, als men louter probeert verzet voor te zijn, dan heeft men naar mijn 
idee een te beperkte opvatting van democratische processen.” [4]
Vaak worden de volgende motieven genoemd:

1. Het draagvlak onder de bewoners wordt vergroot, wat het verdere verloop van het proces positief bevordert.  Wanneer er een gering 
draagvlak bestaat voor plannen, kunnen bewoners namelijk op basis van hun juridische bezwaarmogelijkheden het planproces ernstig 
vertragen. [4]

2. De bewoners voelen zich meer betrokken bij hun wijk of buurt, omdat ze het gevoel hebben dat het van hun zelf is.  [4]  

3. De kwaliteit van de plannen gaat vooruit wanneer er wordt uitgegaan van de specifi eke kennis, wensen, behoeften en problemen van 
de bewoners.  De bewoners zelf weten immers het beste wat er in hun wijk gaande is en waar behoefte aan is.  [4] 

4. De betrokkenheid van de overheid met de buurt is zichtbaar voor de bewoners;

5. Er ontstaan creatievere oplossingen doordat bewoners minder vaak in het hokje van hun specifi eke vakgebied denken.  [5]

Geslaagde participatie van bewoners is afhankelijk van drie zaken:  

* Mogen: Worden alle bewoners op een goede manier uitgenodigd of gevraagd om deel te nemen?
* Willen: Zijn of worden bewoners gemotiveerd om mee te doen? Welke voordelen levert deelname hen op? En worden zij wel echt serieus 
genomen? 
* Kunnen: In hoeverre is men in staat om mee te helpen? Hebben bewoners de capaciteiten, de vaardigheden, de tijd, het geld, de taal om 
mee te kunnen doen of hebben zij daar ondersteuning bij nodig?

[Bron: KEI centrum, Dossier Participatie en communicatie,  via http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=2536, geraadpleegd op 28/10/2009]

Afbeelding 28.1 Bewoners ontwerpen in Velve Lindenhof
Bron: www.velvelindenhof.nl
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Conclusie

Van prachtwijk naar parkwijk: gebruik het groen! 
In de probleemwijken die door minister Vogelaar zijn aangewezen spelen uiteenlopende problemen.  Het is bewezen dat kwalitatief en 
kwantitatief goed openbaar groen in de wijk, positieve effecten heeft.  De wijk gaat economisch vooruit doordat ze aantrekkelijker wordt 
voor mensen met hoge inkomens, de volksgezondheid gaat vooruit doordat bewoners gestimuleerd worden te bewegen in de buitenruimte 
en de sociale cohesie neemt toe, wat een positief effect heeft op integratie, veiligheid en criminaliteit.

Oud Charlois lijkt op het eerste gezicht een groene wijk te zijn, er is veel buurtgroen aanwezig en er is een aantal mooie groene plekken 
aanwezig in de wijk.  Er zijn echter nog veel verbeterpunten en kansen die benut kunnen worden.  Zo moet het raamwerkgroen verbeterd 
worden, om de route tussen woning, buurtgroen en wijkparken aantrekkelijk en uitnodigend te maken.  Het Karel de Stouteplein is het enige 
echte park dat de wijk kent, er ligt een grote kans in het ontwikkelen van meer en kwalitatief betere wijkparken.  Het Nachtegaalplein is 
vanwege haar centrale ligging hiervoor zeer geschikt.  Door voorzieningen als scholen en bejaardencentra te verbinden aan het groene 
netwerk, kan het gebruik van het groen gestimuleerden worden en kwetsbare groepen als kinderen en ouderen een veilige en aantrekke-
lijke wandelroute bieden.  Door hiernaast extra voorzieningen en evenementen aan het groen te koppelen, krijgt het groen meer een eigen 
identiteit en wordt gebruik extra gestimuleerd en ontmoeting tussen bewoners gefaciliteerd.  Tot slot ligt er een kans in het verbeteren van 
het voordeurgroen.  Door geveltuintjes en voortuinen aan te brengen of bewoners te stimuleren het buurtgroen actief te gebruiken, voelen 
mensen zich betrokken bij het behoud van de groene omgeving.  Dit komt de sociale cohesie ten goede, wat een heleboel andere positieve 
ontwikkelingen in gang brengt, zoals de bevordering van het contact en de veiligheid op straat.

Om de groenstructuur verder te versterken, is een aantal patronen ontwikkeld, die aan de volgende eisen voldoen:
* Het zijn op zichzelf staande ingrepen, die apart of in combinatie met elkaar kunnen worden uitgevoerd, naar gelang de behoefte 
   en de (fi nanciële) middelen;
* Het zijn ingrepen die in elke wijk toegepast kunnen worden en niet alleen in de specifi eke situatie van Oud Charlois;
* Het patroon heeft een positieve invloed op sociale, ecologische, economische aspecten of de veiligheid of gezondheid in de wijk;
* Er zijn patronen voor elk schaalniveau;

Daarnaast is het bij het toepassen van patronen zeer wenselijk om de bewoners te betrekken bij het proces.  Dit heeft een aantal belangrijke 
voordelen.  Het draagvlak onder de bewoners wordt vergroot, wat het verdere verloop van het proces positief bevordert.  De bewoners 
voelen zich meer betrokken bij hun wijk of buurt, omdat ze het gevoel hebben dat het van hun zelf is.  De kwaliteit van de plannen gaat 
vooruit wanneer er wordt uitgegaan van de specifi eke kennis, wensen, behoeften en problemen van de bewoners.  De betrokkenheid van 
de overheid met de buurt is zichtbaar voor de bewoners en er ontstaan creatievere oplossingen doordat bewoners minder vaak in het hokje 
van hun specifi eke vakgebied denken.

Kortom: de ontwikkeling van de groene omgeving is een goede kans om bewoners bij de wijk te betrekken en een gezonde wijk te bewerk-
stelligen.  Of het nu gaat om ecologische, sociale, fysieke of economische gezondheid, in het openbaar groen liggen ontelbare mogeli-
jkheden tot verbetering op alle punten.
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Aanbevelingen
Waar te beginnen?

De groene omgeving moet verbeterd worden, maar waar te beginnen?
In dit rapport is een aantal patronen gegeven dat bij wijze van spreken van de ene op de andere dag toegepast zou kunnen worden.  
Economisch gezien is het handigste om (grote) veranderingen toe te passen op een moment dat er toch al ingrepen in de structuur worden 
gedaan.  Het vernieuwen van het rioleringssysteem is bijvoorbeeld een goede aanleiding om bewoners bij de inrichting van hun straat te 
betrekken en samen te kijken welke kansen het biedt om het groen en de sociale controle in de straat aan te pakken.  Zo worden er meer-
dere doelen in één keer bereikt.  
Sowieso is het betrekken van de bewoners bij de herstructureringsplannen van groot belang.  De schaalniveaus waar dit het beste op kan, 
zijn de schaalniveaus die voor de bewoners behapbaar zijn en waarvan ze zich goed voor kunnen stellen dat ze er daadwerkelijk iets 
aan hebben.  Het raamwerk lijken daarvoor dus het minst geschikt.  Een beter idee is om bewoners te betrekken bij herstructurering van 
hun stoep of straat, buurtgroen of wijkpark.  Vooral het herinrichten van een park spreekt veel bewoners tot de verbeelding.  Ze zien al snel 
mogelijkheden om het te verbeteren.

Bij een krap budget is het aan te bevelen om met simpele, doch doeltreffende patronen te beginnen.  Waarschijnlijk hebben het aanleggen 
van een (kleine) moes- of kruidentuin al een groot effect.  De laatste jaren wordt dit steeds meer toegepast in probleemwijken, en met succes.  
Als referentie is hier te kijken naar het genoemde project in Nieuwendam Noord (Amsterdam), maar ook naar grootschaliger projecten 
als het moestuinproject in de Wijsgerenbuurt (Amsterdam) en de Kersentuin in Leidsche Rijn (Utrecht).  Bewoners zijn enthousiast over het 
concept en zeer betrokken in de uitvoering van deze projecten.  Het maakt bewoners actief in de openbare ruimte, wat ontmoeting, sociale 
cohesie en sociale controle stimuleert.
Een geschikte lokatie voor een moestuin in Oud Charlois, is het plantsoentje bij de De Quackstraat (zie Toepassing van de patronen in Oud-
Charlois - buurtgroen, pagina 26).  Dit plantsoentje is omgeven door grondgebonden gezinswoningen met voortuintjes.  Het ligt niet langs 
drukke doorgaande wegen, maar langs rustige woonstraten en bovendien dicht bij een basisschool, wat educatieve mogelijkheden biedt.

Het organiseren van een (kleinschalig) festival in de wijk kan ook een goed startpunt zijn voor het stimuleren van betrokkenheid van bewon-
ers bij (de herontwikkeling van) de wijk.  Door bijvoorbeeld een multicultureel festival te organiseren, wordt werderzijds begrip bewerkstel-
ligd en ontmoeting gestimuleerd.  Bewoners voelen zich trots op het feit dat er wat leuks in hun wijk wordt georganiseerd en het is een kans 
om andere Rotterdammers (wellicht toekomstige wijkbewoners) naar de wijk toe te trekken.
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Discussie

Vragen die boven kwamen n.a.v. de presentatie van deze strategie

Al geruime tijd is het mogelijk voor bewoners om geveltuintjes aan te vragen.  Maar al snel worden deze tuintjes 
niet goed onderhouden.  Blijkbaar hebben de bewoners niet zulke groene vingers, werkt deze strategie dan wel?
Op dit moment zijn veel straten in Oud Charlois anoniem.  Op de begane grond zijn vaak bergingen aanwezig in plaats van woningen, 
de stoep is breed, waardoor mensen elkaar liever ontwijken en de verkeersdruk is in veel straten behoorlijk hoog.  Hierdoor is er weinig 
contact tussen bewoners en daardoor weinig sociale controle.  Asociaal gedrag wordt niet belemmerd en iedereen kan zijn gang gaan.  
Dit zijn geen goede omstandigheden om een geveltuintje aan te leggen.  Om dit te kunnen laten werken, is een hybride zone noodzakelijk.  
Bewoners moeten zich uitgenodigd voelen om hun bankje, bloempot of tuinkabouter buiten te zetten.  Als dit niet het geval is, zal zelfs de 
bewoner met de groenste vingers zich niet geroepen voelen zijn of haar geveltuintje te onderhouden.

In Oud Charlois wordt veel vernield, soms worden zelfs hele planten uit tuintjes meegenomen.  Moeten we niet alles 
hufter-proof maken omdat het anders toch kapot gemaakt wordt?
Door uit angst voor vernieling en criminaliteit blokken af te sluiten, hekken te plaatsen en publieke ruimtes streng te controleren, wordt de 
wijk eerder onveiliger dan dat ze verbetert.  Er is blijkbaar een dreiging van gevaar, anders zou het allemaal niet afgesloten worden.  Be-
woners worden zo eerder gestimuleerd op hun hoede te zijn, thuis te blijven, hun tuin met een hek af te sluiten en zo min mogelijk contact 
met de, mogelijk gevaarlijke, buren te hebben, dan dat er een gezonde wijk met veel sociale cohesie ontstaat.  Het gevoel van onveiligheid 
wordt zo alleen maar verergerd.  Belangrijker is het om juist ontmoeting tussen bewoners te stimuleren, om te stimuleren dat ze de openbare 
ruimte als hun eigen plek gaan beschouwen, dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behoud van die openbare ruimte.  
Op het moment dat dat het geval is, zal asociaal gedrag eerder opgemerkt en bestraft worden. 

Het onderhoud van openbaar groen is erg duur.  Waarin betaalt dat zich uit?
Het is zonde dat het onderhoud van openbaar groen vooral als kostenpost wordt gezien.  Bij de verbetering van het groene netwerk in de 
wijk, is het inderdaad noodzakelijk om dit groen ook goed te onderhouden en het is evident dat het goed onderhouden van openbaar groen 
geld kost.  Dit betaalt zich echter al meteen uit door verbetering van het imago van de wijk.  Het verbeteren van het imago is noodzakelijk 
om extra gewenste bewonersgroepen, zoals mensen met hoge inkomens, naar de wijk te trekken.  Deze mensen hebben het vermogen om 
te investeren in verbetering van de huizen en in de lokale economie.  
Dit zijn slechts de economische voordelen die bewerkstelligt worden door een goed onderhouden groenstructuur.  Er zijn nog tal van andere 
verbeteringen waarin de investering in goed openbaar groen zich uitbetaalt (te vinden in Het belang van openbaar groen in probleemwi-
jken, pagina 8).  Mijns inziens is de (weliswaar grote) investering die gedaan moet worden om het openbaar groen op een kwantitatief en 
kwalitatief goed pijl te brengen en te houden, zeer zeker de moeite en het geld waard.
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Refl ectie

Wat ging goed?  Hoe kan het beter?
Hoewel de analyse en de ontwerpstrategie duidelijk van opzet zijn en wetenschappelijk onderbouwd, zijn er nog wel een aantal kansen 
waar het beter zou kunnen.

Parkeerproblemen
In hoeverre onstaat er een parkeerprobleem als de stoepen worden verbreed en er in de gehele structuur van de wijk meer groen wordt 
aangebracht?  Dit moet ruimtelijk gezien toch ten koste van iets gaan en het is verleidelijk om hiervoor te schrappen in parkeerplaatsen.  Al 
dat blik op straat ziet er niet aantrekkelijk uit en auto rijden is toch niet goed voor het milieu en de volksgezondheid, dus waarom zou je 
het aanmoedigen met overvloedige parkeervoorzieningen?  Toch ligt het zo simpel niet, al is het maar vanwege het belang dat bewoners 
hechten aan het feit dat er in Oud Charlois nog zoveel parkeerplekken zijn, dat je je auto altijd kwijt kunt en er niet voor hoeft te betalen.

Economische haalbaarheid
Het aanleggen en goed onderhouden van openbaar groen blijft voor de overheid een grote kostenpost die zich niet direct terug betaalt.  Op 
den duur zal het zich door een verbeterd imago wel terug betalen in de economische boost die welgestelde nieuwe bewoners aan de wijk 
kunnen geven, maar heel direct zijn er economisch weinig voordelen.  Er kan beter gekeken worden naar het economische aspect van open-
baar groen.  Is er niet een mogelijkheid waarop het zelfs economisch aantrekkelijk kan zijn om meer groen in de wijk aan te leggen?

De patronen
De patronen in dit rapport zijn concreet en spreken vaak tot de verbeelding, toch is dit absoluut geen compleet overzicht van alle mogeli-
jkheden die er zijn om het groen op verschillende schaalniveaus te verbeteren.  Er zijn nog veel meer mogelijkheden te verzinnen.  Daar-
naast zijn de patronen die gegeven zijn nog verder toe te lichten en wetenschappelijk te onderbouwen.

Bewonersparticipatie
Participatie van bewoners kent veel voordelen, maar er zitten ook haken en ogen aan.  Zo kan het heel lastig zijn om voldoende bewoners 
te pakken te krijgen, een goede afspiegeling van de bevolking te krijgen, etc.  Het zou interessant zijn om hiervoor een duidelijker stap-
penplan te maken en daar ook in te onderzoeken met welke patronen en welke schaalniveaus dit het beste te combineren is.
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