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Zuid.

Oud-Char-

lois. Onbekend maak-

te in dit geval niet onbemind. 

Wat aanvankelijk begon als een studie 

en interesse naar het alledaagse, zonder te moeten 

voldoen aan een architectuur met een hoofdletter A, 

groeide uit tot een fascinatie voor Rotterdam-Zuid. 

Hoe kan een stad met een fantastische skyline en een 

fotogeniek karakter langs de haven omgeven door 

de modernste en meest uitdagende hoogbouw 

van Nederland een paar honderd meter verderop 

de meest deplorabele wijken van datzelfde 

Nederland huisvesten. Deze façade of coulissen 

architectuur is echter niet representatief voor 

Rotterdam, dat juist ook in de ‘voormalige’ 

volkswijken en huidige migratie wijken 

veel op stedenbouwkundig gebied te 

bieden heeft. Spangen met het Wallis-

blok en het Justus van Eff encomplex, 

Feijnoord met de tuindorp Vreewijk 

en Charlois met de Parel aan de Maas: 

Oud-Charlois. In mijn Master ontwerp 

Bouwkunde aan de TU-Delft, heb ik 

getracht deze fascinatie tot uit-

ing te brengen in een 

ontwerp. Leiden, 

22 december 

2011.

Voorwoord
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Rotterdam Zuid als eiland

bron: Atlas Zuid-Holland Middeleeuwen

1.1. Zuid-Holland rond 1570. 

Rotterdam - Zuid ligt van 

oorsprong op een eiland, 

Bron: Franz Hogenberg, 

Germaniae Inferioris etc. 

(1578). Collectie Kaarten-

zaal, Universiteitsbiblio-

theek (UvA), Amsterdam.

1.2. Ontwikkeling van Char-

lois. Topografi sche Militaire 

kaart 1830-1850. Bron: Wat 

was waar.

1.3. Ontwikkeling van 

Charlois. Lintbebouwing 

langs de Boergoense Vliet. 

Topografi sche Militaire kaart 

1850-1864. Bron: Wat was 

waar.

1.4. Ontwikkeling van 

Charlois. Ontikkeling Kop 

van Zuid. Topografi sche 

Militaire kaart 1880. Bron: 

Wat was waar.

1.5. Ontwikkeling van 

Charlois. Aanleg Maashaven. 

Topografi sche Militaire kaart 

1898. Bron: Wat was waar.

1.6. Ontwikkeling van 

Charlois. Aanleg Waalhaven.

Topografi sche Militaire kaart 

1901. Bron: Wat was waar.

1.7. Ontwikkeling van 

Charlois. Verbinding met 

Charlois. Topografi sche 

Militaire kaart 1910. Bron: 

Wat was waar.

1.8. Ontwikkeling van 

Charlois. Ontwikkeling 

eerste uitbreidingswi-

jken Rotterdam-Zuid. 

Topografi sche Militaire
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1. 
Inleiding.
Rotterdam Zuid heeft een eigen karakter in de 

Rotterdamse regio. Het heeft zich aanvankelijk 

onafhankelijk van Rotterdam ontwikkeld. Tot rond 

1900 was het gebied een polderlandschap (fi g. 1.2.), 

waarin zich kleine dorpjes met havens bevonden. 

Naast Charlois waren  dat onder andere Katen-

drecht, Rhoon, Hoogvliet en Pernis. Pas in de twin-

tigste eeuw zal Rotterdam dit gebied, aanvankelijk 

administratief en vervolgens stedenbouwkundig 

aan de stad toevoegen. Ook blijft Zuid lange tijd 

fysiek gescheiden van de bovenzijde van de Maas.  

Pas in 1878 wordt met de aanleg van de spoorbrug: 

‘De koningshavenbrug’ (in 1927 vervangen door 

‘De Hef’) de eerste oeververbinding gerealiseerd(fi g 

1.3 t/m 1.8.). De bewoners blijven echter ‘op Zuid’ 

wonen; een omschrijving die normaal gespro-

ken voor eilandenbewoners wordt gebruikt en 

waarmee zowel de fysieke als de mentale afstand 

van het stadsdeel tot het Noorden van de Maas 

wordt verbeeld (fi g. 1.1.).

Ook aan Charlois gaat de enorme ontwikkeling 

van de haven van Rotterdam niet voorbij. Nadat 

Rotterdam in 1872 d.m.v. de Nieuwe Waterweg 

een directe verbinding met de Noordzee krijgt 

en Charlois in 1895 wordt ingelijfd, wordt in 1907 

begonnen met het graven van de Waalhaven. Grote 

bedrijven zoals Braat machinefabriek en Shell ves-

tigen zich hier. Kort voor de tweede wereldoorlog 

wordt de Maastunnel aangelegd waardoor er ter 

hoogte van Charlois een directe oeververbinding 

ontstaat. Na de tweede wereld oorlog wordt zo snel 

mogelijk gewerkt aan het herstel van de haven en 

worden grote uitbreidingswijken in Zuid gerea-

liseerd. Er arriveren grote groepen immigranten 

(gastarbeiders)  1] , die onderdak vinden in de voor- 

en naoorlogse sociale woningbouw in Zuid.  2]

Wanneer echter de bedrijvigheid tegen het eind 

van de 20ste eeuw verplaatst wordt naar het wes-

ten met de aanleg van de Maasvlakte, verdwijnt 

1.  Team Deetman/Mans, (2011), Kwaliteitssprong Zuid. Ontwikkeling van kracht, p. 4.

2.  Ibidem, p.4.

langzaam ook een groot gedeelte van de werkgele-

genheid uit de havengebieden rondom Zuid. De 

haven is uiteindelijk al lang niet meer de grootste 

werkgever voor Zuid.  De laatste decennia van de 

20ste eeuw ontstaan er langzaam steeds meer 

problemen in Zuid; sociale problematiek zoals 

buurtoverlast, drugsgebruik, gekoppeld aan econo-

mische neergang. Veel bewoners die het zich kun-

nen veroorloven trekken weg uit Rotterdam naar de 

omringende gemeenten.  3] 

Grote delen van Zuid worden in de stadsvernieu-

wing uit de jaren 80 grondig aangepakt. Nu in de 

huidige woningmarkt de nieuwbouw grotendeels is 

komen stil te vallen is het belangrijk om de poten-

ties van de bestaande woningvoorraad te onder-

zoeken. Hierbij speelt het zoeken naar de identiteit 

en het karakter van de wijk een belangrijke rol. 

Wat zijn nu de dragers van deze identiteit? Dit zijn 

zeker niet alleen de direct zichtbare architectonis-

che ijkpunten zoals, de het historisch centrum 

en de dijkwoningen, maar even zo goed de oude 

sociale structuren en leefomgeving zoals die door 

de bewoners is gekenschetst. Juist in Oud-Charlois 

waar sprake is van een verouderde, eenzijdige won-

ingvoorraad, doen zich nu kansen voor, nu woning-

bouwcorporaties zich aan het bezinnen zijn over 

hun voorraad sociale woningbouw en de gemeente 

het uitvoeringsprogramma bestaande woningvoor-

raad in 2007 in het leven heeft geroepen. 

Deze scriptie behelst het onderzoek naar de poten-

ties van woningbouwtransformatie in combinatie 

met nieuwbouw in Oud-Charlois op basis van de 

dragers van de identiteit in de wijk.

3.  Ibidem, p.4.
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Definiëring ontwerp

opdracht

Technieken / Producten:
- Tussentijds Rapport Literatuurstudie

- Powerpoint presentaties

Vakoefening

- plattegronden, doorsnedes

- Presentatie met input professionals

- Rapport: ‘Samenvoegen is leuker 

dan alleen’

Formulering

Probleemstelling

Formuleren concept Uitwerken concept

Materialisering/

detailering

ontwerp

Technieken / Producten:
- P1 rapport

- Prezi presentatie

- Powerpoint presentatie

Technieken / Producten:
- Materplan 1:500 

- Plattegronden 1:200

- Doorsneden 1:200

- (Programmatische) Doorsnede

- Massastudies, 3d-model

- Powerpoint presentatie

Technieken / Producten:
- Voorlopig ontwerp

- Plattegronden 1:100

- Doorsneden 1:100

- Aanzichten 1:100

- Deel gebouw/fragment 1:50

- Principe detaillering 1:20

- 3d massa studies

- Powerpoint presentatie

Technieken / Producten:
- Definitief ontwerp

- Plattegronden 1:50  

- Doorsnede 1:50

- Aanzichten 1:50

- Detaillering 1:5

- Model in de locatie

- Model krachtsafdracht

- Principe krachtsafdracht

- Powerpoint presentatie

- 1:100 Maquette

Politiek

Maatschappij/sociologie

Cultuur

Ecology

Techniek

Presentatie

Masterplan

P2

Rapport

Definitie van de context

Technieken / Producten:
- Posterpresentatie

- Powerpoint presentatie

- 3D-Maquette

P1 rapport/presentatie P4 PresentatieP2 onderzoeksrapport/

presentatie

P3 tussenpresentatie

Presentatie

ontwerp

P5 Publieke Presentatie

Methoden:
- Literatuur onderzoek

* Rotterdam (Zuid)

* Woningbouw

* Selectieve migratie

-

- Excursie Duitsland (Referenties)

- Vakoefening Samenvoegen

- Locatieonderzoek

Methoden:
- Literatuur onderzoek

* Rotterdam (Zuid)

* Woningbouw

* Selectieve migratie

Methoden:
- Literatuur onderzoek

* Rotterdam (Zuid)

* Woningbouw

* Selectieve migratie

* Creative Class / Gentrification

* Identiteit/Place attachment in 

Oud-Charlois

- Typologisch onderzoek markt

- Locatieonderzoek 

Methoden:
- Typologisch onderzoek 

* woningbouw

* Kas/restaurant

- Onderzoek BT

* onderzoek constructie 

principes bestaande 

voorraad/nieuwbouw

* speeltuin; referenties

* plananalyse

* Integratie duurzaamheids-

aspecten

Strategie:

- Definiëring van de context

- Concept/Thema ontwerpen

- Typological research

Methoden:
- Onderzoek materialisatie

- Onderzoek detaillering

- Onderzoek BT

* Uitwerking constructie 

principesbestaande 

voorraad/nieuwbouw

* aanleg plein; referenties

* ontwerp speeltuin; referenties

- Uitwerking duurzaamhe-

idsaspecten

Methoden:
- Uitwerking P4 presentatie

2.1. Onderzoeks- en ontwerpproces Çharloisse Tuinen’ MSc 3 en 4.
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2. 
Probleemstelling.
2.1. Stelling.
Woningdiff erentiatie draagt positief bij aan het rea-

liseren van een bevolkings-samenstelling, die zich 

laat identifi ceren met de specifi eke kwaliteiten en 

het karakter (identiteit) van Oud-Charlois. 

2.2. Onderzoeksvraag.
Welke vormen van woningtransformatie van de 

bestaande voorraad in Oud-Charlois, kunnen in 

samenhang met nieuwbouw en stedenbouwkun-

dige ingrepen worden ingezet, met als doel het 

bewerkstelligen van een grotere woningdiff erenti-

atie? Relevante criteria op basis waarvan deze inter-

venties gemaakt worden, zijn kwaliteit, identiteit, 

exploitatie en locatie. De gerealiseerde woningdif-

ferentiatie zou het proces van selectieve migratie 

binnen een wijk als Oud-Charlois kunnen beperken, 

zonder dat daarbij de huidige bewoners worden 

verdrongen. 

2.3. Deelvragen.
Woningdiff erentiatie in de strijd tegen selectieve 

migratie.

1. Welke specifi eke woonwensen hebben bewo-
ners in Oud-Charlois, waaraan hun woning of 
woonomgeving niet voldoet? Het gaat hierbij 
onder andere om: woninggrootte, aantal ka-
mers, buitenruimte, typologie, woonomgeving. 
Input.

a. Input lokale makelaars.

b. Onderzoek: verhuisketens/verhuisstromen, Rojina 

Yip.

c. Onderzoek: Vakoefening Samenvoegen Veldacad-

emie.

d. Onderzoek specifi eke en generieke kenmerken 

woonmilieus.

e. Welke woning typologieën ontbreken (of zijn onder-

vertegenwoordigd) binnen de wijk Oud-Charlois, die 

moeten worden toegevoegd om selectieve migratie 

binnen de wijk tegen te gaan?

f. Analyse van de wijk Oud-Charlois.

g.  Onderzoek naar gewenste woningtypologieën .

2. In Parels aan de Maas; Wijkvisie Oud-Charlois 
2009-2020, wordt het gewenste woonmilieu 
voor Oud-Charlois omschreven als ‘een levendig 
historisch centrum met rustige woonbuurten’. 
Sluit dit woonmilieu inderdaad het beste aan 
bij de wijk en hoe kan dit worden vormgegeven 
vanuit het idee om bovengenoemde aanvullin-
gen op de typologie te bewerkstelligen?
Input.

a. Onderzoek naar de gewenste identiteit en karakter 

van de wijk.

b. Gebruik van het ‘Leefvelden onderzoek’ van de Vel-

dacademie.

c. Locatieonderzoek; eigen afstudeerstudio.

d. Mental Map onderzoek Oud-Charlois; Cristina Am-

patzidou en Giuseppe Licari.

e. Deep Map onderzoek Oud-Charlois; eigen onder-

zoek.

3. Welke ontwerplocatie biedt de grootste mo-
gelijkheden om een succesvolle invulling te ge-
ven aan de combinatie van identiteit van de wijk 
en gewenste woningtypologie? Welke koppeling 
kan er gelegd worden met de openbare ruimte 
op het gebied van bijvoorbeeld commerciële 
voorzieningen, zorgvoorzieningen, groenvoor-
zieningen etc.?
Input.

a. Locatieonderzoek.

b. Onderzoek naar de bestaande openbare ruimte; 

eerder onderzoek veldacademie.

c. Welke casco’s leveren in de ontwerplocatie mogeli-

jkheden tot het realiseren van ontbrekende woningty-

pologie?

d. Locatieonderzoek, archief Rotterdam.

e. Typologisch onderzoek van de huidige woningen.

4. Welke gewenste kwaliteiten zijn binnen de 
gekozen casco’s wel/niet realiseerbaar en met 
welke ingrepen.
Input.

a. Onderzoek uit deelvraag 1 levert de gewenste 

kwaliteiten op.

b. Onderzoek architectonische ingrepen zoals: samen-

voegen, optoppen, uitplinten.

c. Kostentoetsing (hiervoor wordt de kennis aangedra-

gen vanuit de vakoefening aan de hand van de refer-

entie projectenmethode van bureau Winket (feitelijke 

toetsing zal pas worden gehanteerd in de werkelijke 

ontwerpopgave).
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4. Welke vormen van nieuwbouw en steden-
bouwkundige interventies kunnen (in de geko-
zen locaties) een aanvulling/uitbreiding zijn op 
het bestaande woningbouwprogramma?
a. Locatieonderzoek.

b. Onderzoek woningtypologieën. 

5. Hoe kan in Oud-Charlois in de ontwerplocatie 
de wens van woningdiff erentiatie worden?
Input.

a. Functioneel onderzoek. Ruimtelijk ontwerp als basis 

voor verbetering van de huidige functie van de speel-

tuin en aan verwante functies.

b. Bouwtechnisch onderzoek. Combinatie woning-

bouw, parkeergarage en retail + stadskas. 

Deze stelling en onderzoeksvraag heeft geleid tot 

een leerplan. Onderdeel van dit leerplan is het op-

stellen van een onderzoeks- en ontwerpproces (fi g. 

2.1.). Daarnaast is op basis van het eerste onder-

zoek een Programma van Eisen opgesteld, dat als 

leidraard heeft gefunctioneerd voor met name de 

kwantitatieve verbeelding van het ontwerp.
1111
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haags portiek

gewoon portiek

galerij

eengezinswoning

beneden- bovenwoning

3.1. Offi  ciële indeling van de woningtypolgie in Oud-Charlois ten Westen 

van de Dorpsweg. Bron: Gisweb.

3.3. Visuele inventarisatie van de woningtypolgie in Oud-Charlois ten Westen van de Dorpsweg, met bijbehorende 

percentages. Bron: Van Schagen architekten.

3.2. Inventarisatie vastgoed bezit en technische staat. Bron: Gisweb

Inhoudsopgave Inleiding Probleemstelling Verhuisprocessen Oud-Charlois Verhuistheorieën Woonomgeving Recente ontwikkelingen Sociale structur



3. 
Verhuisprocessen 
Oud-Charlois.
3.1. De woningvoorraad van Oud-Charlois.
De wijk Oud-Charlois kent op dit moment een ee-

nzijdige woningvoorraad, voornamelijk bestaande 

uit appartementen met een maximum vloeropper-

vlak van 75m2 (zie fi g. 3.5).  1]  De woningtypologieën 

waartoe deze appartementen behoren zijn de 

boven- en benedenwoning, Haags portiekfl at, ge-

woon portiek en in mindere mate de galerijfl at (zie 

fi g. 3.1 t/m 3.4). Meer dan 90% van de woningen 

is gestapeld en er is sprake van 12% leegstand.  2]  

Daarnaast is er in de wijk een kleine hoeveelheid 

eengezinswoningen te vinden. De bouwperiode ligt 

voornamelijk tussen de periode dat Oud-Charlois 

onderdeel werd van de gemeente Rotterdam (1895) 

tot de eerste jaren van de wederopbouw. 

Oud-Charlois is een Rotterdam-Zuid wijk, waarin 

een aantal treden binnen de wooncarrière van de 

bewoners ontbreekt. Naast de eerder genoemde 

woninggrootte speelt hierbij ook de beperkte voor-

raad eengezinswoningen een rol.  3]  Een groot deel 

van de woningen bevindt zich aan de onderkant 

van de woningmarkt wat betreft: comfort, kwaliteit 

en vierkante meters. In veel gevallen is sprake van 

‘kwetsbare’ meergezinswoningen. De criteria die de 

gemeente Rotterdam hiervoor hanteert zijn <75m2, 

WOZ waarde < €130.000,- en gestapelde woningen 

zonder lift.  4]  Daarnaast vormt de buurt Oud Char-

lois in een sociaal opzicht een aandachtsgebied (fi g. 

8.6. ). De sociale indexscore schommelt de laatste 

jaren rond de 6; tussen ‘bedreigd’ en ‘aandacht’. 

Vooral buurtoverlast, drugsproblemen en vandal-

isme vormen een aanhoudend probleem.  5]  

3.2. Selectieve migratie in de wijk Oud-Charlois.
De gevolgen van de hierboven beschreven prob-

lematiek zijn, dat bewoners de wijk verlaten wan-

1.  dS+V, (2009), Reader Trefzeker op Zuid, p. 19. Daarnaast behoort vrijwel de gehele wijk tot de laagste 

categorie wat betreft de WOZ-waarde per m2.

2.  Woonstad Rotterdam, e.a. (2009), Parels aan de maas. Wijkvisie Oud-Charlois 2009-2020, p.11.

3.  ibidem, p.19 en p.27, alsmede data uit COS-Rotterdam, http://rotterdam.buurtmonitor.nl/

4.  dS+V, (2009), Reader Trefzeker op Zuid, p. 24.

5.  Wijkanalyse Oud-Charlois, 2007, 2008 en 2010.

neer zij het zich fi nancieel kunnen veroorloven.  6]  

Hierdoor ontstaat er naast een substantiële groep 

van bewoners die is opgegroeid in de wijk, een 

steeds groeiende groep van doorstromers in de wi-

jk.  7]  De groep die het economische en sociale kapi-

taal van de wijk vormt verlaat relatief vaak de regio 

(24% tegenover 16% op de totale woonpopulatie). 

Wat betreft woonmilieu zien we dat onder deze 

sociale stijgers naast een enerverende sociale om-

geving ook de traditionelere woonwijk populair is.  8]  

Naast het fi nanciële motief om te verhuizen, speelt 

bij de huishoudens met kinderen waarschijnlijk ook 

de leefomgeving van de kinderen een rol. Wanneer 

deze kinderen een schoolgaande leeftijd bereiken 

wordt relatief vaak gekozen voor een andere wijk 

en woonomgeving; op 1 januari 2007 woonden er 

in Oud-Charlois 15% minder 4- en 5- jarigen dan 

2- en 3-jarigen. Dit wordt ondersteund door een 

afname van de 16-35 jarigen in de wijk.  9] 

De oorzaken voor het wegtrekken van deze 

groepen zijn divers. Zoals eerder aangegeven 

bestaan er binnen de bestaande voorraad onvol-

doende mogelijkheden voor huishoudens van 2 

of meer personen om een geschikte woning te 

vinden in de wijk. Huishoudens die het zich kun-

nen veroorloven trekken de wijk uit als gevolg van 

de kwaliteiten van de nieuwe woning (pull-factor). 

Daarnaast heeft Oud-Charlois de afgelopen jaren 

(2008-2010) onvoldoende gescoord op de sociale 

index (5,4 voor 2010), wat iets boven het gemid-

delde is van de deelgemeente Charlois.  10]  Vooral 

op het gebied van de taalbeheersing, inkomen en 

gezondheid scoort de wijk slecht, onderdelen die 

gemiddeld binnen de Rotterdamse regio als geheel 

zwak zijn (fi g. 8.6.). Dit zijn push factoren voor met 

name de lagere inkomens. Echter binnen de deel-

gemeente Charlois scoort Oud-Charlois gemiddeld 

en niet veel minder dan de best scorende wijk in de 

deelgemeente, waardoor dit niet een grote factor 

zal zijn voor deze groepen om naar de omringende 

wijken weg te trekken. Daarnaast is het de vraag of 

de lagere inkomensgroepen het zich kunnen vero-

orloven om naar betere wijken te trekken.

6.  Team Deetman/Mans, (2011), Kwaliteitssprong Zuid. Ontwikkeling van kracht, p. 4.

7.  COS-Rotterdam, http://rotterdam.buurtmonitor.nl/, [bezocht: 5-4-2010]

8.  The SmartAgent Company, (2008), De grote woontest 2008 in de regio Rotterdam, p.10.

9.  Woonstad Rotterdam, e.a. (2009), Parels aan de maas. Wijkvisie Oud-Charlois 2009-2020 p.11.

10.  Rotterdam sociaal gemeten. 3e sociale meting, Rotterdam, 2010 p. 34.
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3.5. Verdeling van de woningvoorraad naar woninggrootte. In de won-

ingvoorraad in Rotterdam Zuid is de schakel 100-120m2, de schakel die 

het meest onbteekt. Hierdoor is het moeilijk voor bewoners om binnen de 

eigen buurt een wooncarrière te maken. Bron: COS-Rotterdam.
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3.4.a.vergelijking woningtypologie Rotterdam, Deelgemeente Charlois, Buurt Oud-Charlois.

       b.vergelijking aantal kamerwoningen Rotterdam, Deelgemeente Charlois, Buurt Oud-Charlois.

       c.vergelijking bouwtijd woningen Rotterdam, Deelgemeente Charlois, Buurt Oud-Charlois

       Bron: COS-Rotterdam.
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3.3. Allochtonen.
In Oud Charlois vormen allochtonen een grote 

doelgroep (55%).  11]  Tevens vormen de allochtonen 

een groot deel van de groep van economische 

stijgers (42%).  12]  Uit de grote woontest 2008 blijkt, 

dat deze groep in Rotterdam in vergelijking met de 

autochtone doelgroep sterk in beweging is op de 

woningmarkt. Ruim 30% van de allochtonen geeft 

aan binnen twee jaar te willen verhuizen tegenover 

11% van de autochtonen. Deze groep allochtonen 

zijn vaak gehuisvest in meergezinswoningen in een 

stedelijk milieu (77%) en voornamelijk huur (76%) 

en hebben een grote behoefte aan eengezinswon-

ingen.  13]  Belangrijk is dat de grootste verhuisinten-

tie te maken heeft met de woning zelf. Er is be-

hoefte aan een grotere en een ander type woning 

(geen fl at eerder een ‘huis met een tuin’). Daarnaast 

worden als woonwensen een rustige, schone en 

veilige buurt genoemd. De vraag naar nieuwbouw 

is groot (63%), de vraag naar koop versus huur is 

eveneens groot (50%).  14] 

11.  COS- Rotterdam, http://rotterdam.buurtmonitor.nl/,  [bezocht: 5-4-2010]

12.  The SmartAgent Company, (2008), De grote woontest 2008 in de regio Rotterdam, p.12.

13.  ibidem, p. 10.

14.  ibidem, p. 10.
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Huishoudens die het zich kunnen veroorloven 

trekken de wijk uit als gevolg van de kwaliteit-

en van de nieuwe woning (pull-factor)

De aantrekkingskracht van de nieuwe woning

Onvrde met de eigen woning

Onvrede met de eigen woning en 

onvrede met de eigen woonomgeving. 

(push-factor)

Selectieve Migratie

Onvrede met de eigen woning

4.1. De push factor bij selectieve migratie

4.2. De pull factor bij selectieve migratie

De aantrekkingskracht van de nieuwe woning.
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4. 
Verhuistheorieën.
4.1. Literatuur.
Priemus (1984) heeft een aantal correlaties onder-

zocht betreff ende mobiliteit. Zo bestaat er een 

positieve correlatie tussen verhuisafstand en een 

sociaal-economisch perspectief, het percentage 

huurwoningen en de verhuismobiliteit.  1] Daar-

naast bestaat er een negatieve correlatie tussen 

leeftijd van de hoofdbewoner en de verhuismobi-

liteit.  De relatie inkomen versus verhuismobiliteit 

is waarschijnlijk een indirecte, waarbij de factor 

leeftijd voor vertroebeling zorgt. Immers de sterke 

correlatie leeftijd – verhuismobiliteit, zorgt er voor 

dat de relatie inkomen – verhuismobiliteit als 

gevolg van lage inkomens, die bij zowel jongeren 

als juist ouderen voorkomt, onduidelijk is.  2]  Hoewel 

de relatie tussen verhuisbereidheid en inkomen niet 

geheel duidelijk is, zijn bij de hogere inkomens de 

pull-factoren (de nieuwe woning is aantrekkelijk) en 

bij de lagere inkomens de push-factoren (de won-

ing of de buurt voldoet niet) meer aanwezig.  3] 

4.2. Verhuizen en verhuisketens.
Drie klassieke redenen om te verhuizen zijn: 

- het verlaten van het ouderlijk huis of het gaan 

samenwonen, 

- het volgen van een opleiding of het gaan werken 

- het maken van wooncarrière. 

De belangrijkste verhuisreden is gelegen in een 

combinatie van verhuismotieven.  4]  Hierbij speelt 

het begrip verhuisketen een belangrijke rol. Pri-

emus defi nieert een verhuisketen als: ‘een groep 

verhuizingen die onderling direct samenhangen, 

doordat telkens een woning (of deel ervan) bij de 

ene verhuizing betrokken wordt als ontruimde 

woningen en bij de andere als woning die men 

betrekt’.  5]  

1.  Priemus, H., (1984), Verhuistheorieën en de verdeling van de woningvoorraad, Delft, Delft Universitaire 

Pers, (p. 119-124, p.129, p.131-134).

2. ibidem, p.128.

3.  Ibidem, p. 126-127.

4.  Verhuisstromen door nieuwbouw van woningcorporatie, Rojina Yip (afstudeerscriptie, 2009, p. 92).

5.  Priemus, H., (1984), Verhuistheorieën en de verdeling van de woningvoorraad, Delft, Delft Universitaire 

Pers, p. 181.

Voor langere perioden is het beleid er op gericht 

geweest om d.m.v. nieuwbouw in bijvoorbeeld 

VINEX wijken zo lang mogelijke verhuisketens te 

genereren, met als doel zoveel mogelijk woning-

zoekenden een passende woning te bieden. Onder 

andere Teule (1995) heeft aangetoond, dat daar-

voor het bouwen in het segment van de koopsec-

tor de meeste schakels worden gegenereerd. Koop 

2,29 schakels versus huur 1,92 schakels (voor de 

periode 1986-1990 in Rotterdam).  6]  Tevens wijst 

hij er op, dat er bij het ontwikkelen van nieuw-

bouw in uitleglocaties tegelijkertijd beleid dient te 

worden ontwikkeld voor het diff erentiëren van de 

(eventueel) eenzijdig samengestelde woningvoor-

raad, vooral in de nabijgelegen buurten. ‘Juist het 

achterwege blijven van die diff erentiatie kan bij 

een strikt toewijzingsbeleid in deze wijken op den 

duur leiden tot een ruimtelijke segregatie van 

inkomensgroepen.’   7] Het gevaar dreigt dat de oude 

wijken moeten gaan concurreren met de uitleg 

locaties. De vraag is dan legitiem welke kwaliteiten 

de oude wijken in kunnen zetten of moeten worden 

versterkt om zich als woonwijk te kunnen ondersc-

heiden. Het verdichten van oude wijken heeft dan 

als voordeel dat er geen (onnodige) concurrentie 

ontstaat met de uitleglocaties en dat het draagvlak 

voor commerciële functies en buurtfuncties groter 

zal zijn. In het geval van Oud-Charlois zijn vooral 

het historische karakter en het rustig stedelijk 

wonen in samenhang met een gunstige ligging aan 

de maastunnel van groot belang. Daarnaast speelt 

dat bewoners al een sociale binding en in mindere 

mate een fysieke binding met de buurt hebben 

en deze weer moeten opbouwen in een nieuwe 

woonomgeving.

4.3. De Praktijk in Oud-Charlois.
De laatste tien jaar is de verkoop van woningen in 

Oud-Charlois vooral die van eenvoudige apparte-

menten geweest. Het gemiddelde oppervlak van de 

koopwoningen was 83,5m2 voor een gemiddelde 

prijs van €110.000,-. Het gaat hierbij voornamelijk 

om aankopen door particulieren voor eigen bewon-

ing. In de meeste gevallen zijn het appartementen 

van 1 verdieping (47%) of appartementen over 

meerdere verdiepingen (vaak samengevoegde ap-

6.  Woningmarkt Stadsregio Rotterdam, Verhuizen en doorstromen, deel 4, (1995), Teule, R., Delft 

Universitaire Pers, Delft, p.18.

7.  ibidem, p.82.
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Adres jaar verkoop in €x1000 m2 Typologie geboortejaar koper
aalscholderstr 2005 97 45 3k por 1 1976
aalscholderstr 2010 125 70 1973
akkermanstraat 14a/b 2004 107 150 1978
akkermanstraat 14a/b 2003 197 150 1973
akkermanstraat 22a 2005 81 53 2k be tuin 1 1947
akkermanstraat 25 2005 76 53 2k be tuin 1 1969
akkermanstraat 27 2005 118 100 4/5k bo 1 Zakelijk
akkermanstraat 30 2004 132 150 heel pand 5k beneden verhuurd 1 1965
bakkerstraat 2006 159 120 heel pand bg 1e 2e 1 Zakelijk
bevelandsestraat 13 2007 160 120 heel pand 6/7k egz 1 1972
Boergoensestraat 2004 135 90 4k 2e 3e 1 Zakelijk
Boergoensestraat 2010 90 50 Beneden met tuin 1 Zakelijk
Boergoensestraat 2006 124 70 4k be tuin 1 1983
Boergoensevliet 2007 342 150 7k egz tuins 1 1951
Boergoensevliet 2005 100 120 4/5k op 2e 3e 1 Zakelijk
Boergoensevliet 2004 90 90 4/5k op 2e 3e(half) 1 1970
Boergoensevliet 2004 77 65 3k app 1 1980
Boergoensevliet 2007 79 65 3k app 1 1982
Boergoensevliet 2010 70 80 3/4k op 1e 2e 1 Zakelijk
Boergoensevliet 2006 225 150 heel pand 1 1957
Boergoensevliet 2004 90 53 2k be tuin 1 Zakelijk
Boergoensevliet 2005 195 90 4/5k bo 1e 2e 1 Zakelijk
Bouwmanstraat 2003 195 100 4/5k bo 1e 2e 1 1978
De Quackstraat 2003 58 45 2k 1e etage 1 Zakelijk
De Quackstraat 2007 75 45 2k 1e etage 1 1984
De Quackstraat 2004 63 45 2k be tuin 1 1974
De Quackstraat 2004 119 90 5k 2e 3e 1 Zakelijk
De Quackstraat 2006 140 90 6k 2e 3e zolder 1 1949
De Quackstraat 2007 101 90 5k 2e 3e 1 1974
Dokstraat 2003 101 130 6k egz tuin 1 1972
Dorpsweg 2003 67 50 3k be tuin 1 1972
Dorpsweg 2003 96 65 3k 2e / nieuwbouw 1 1976
Dorpsweg 2006 112 65 3k 2e / nieuwbouw 1 1983
Dorpsweg 2003 78 50 3k 1e 1 1966
Dorpsweg 2007 96 46 2k be tuin 1 1984
Dorpsweg 2005 80 46 2k be tuin 1 1983
Dorpsweg 2008 100 60 3/4k por 3e 1 1985
Frans Bekkersstraat 2003 83 100 4k 1e 2e 1 1940
Frans Bekkersstraat 2008 78 100 4k 1e 2e 1 Zakelijk
Frans Bekkersstraat 2004 203 150 Heel pand met bedrijfsruimte 1 1968
Frans Bekkersstraat 2004 105 100 3/4k bo 3e 4e 1 1966
Frans Bekkersstraat 2005 59 55 2/4k por 1e 1 1983
Frans Bekkersstraat 2004 86 100 3/4k bo 1e 2e 1 1979
Frans Bekkersstraat 2004 105 100 Dubbele bo 2e 3e 1 1975
Frans Bekkersstraat 2006 85 49 2/3k be tuin 1 1979
Frans Bekkersstraat 2007 72 55 4k por 4e 1 1965
Gaesbeekstraat 2009 145 120 5/6k egz tuin 1 1975
Grondherendijk 2005 238 120 heel pand bg bedrijf maisonette 1 1965
Gruttostraat 2005 132 102 5k bo 1e 1 1963
Gruttostraat 2010 65 65 2k be tuin 1 1978
Jaersveldstraat 2005 60 50 2k be tuin 1 Zakelijk
Jaersveldstraat 2003 106 100 4k 2e 3e 1 1979
Jaersveldstraat 2005 79 50 2k be tuin 1 Zakelijk
Jaersveldstraat 2005 93 100 4/5 k bo 2e 3e 1 1968
Jaersveldstraat 2005 70 50 2k be tuin 1 1949
Jaersveldstraat 2004 93 100 2e 3e zolder 1 1980
Karel de Stouteplein 2008 83 65 2k be tuin 1 1980
Karel de Stouteplein 2007 135 125 5k bo 1 1965
Katendrechtselagedijk 2004 55 50 3k por 2e 1 1973
Landmanstraat 2005 190 100 5/7 egz tuin 1 1974
Maastunnelplein 2007 75 48 3k hoek por 1e 1 1981
Maastunnelplein 2008 85 55 3k por 4e 1 Zakelijk
Maastunnelplein 2008 88 63 3/4k be tuin 1 1984
Maastunnelplein 2007 78 60 4k flat 1 Zakelijk
Maastunnelplein 2003 85 60 4k flat 1 1974
Maximiliaanstraat 2003 59 42 2k por 1e 1 1974
Maximiliaanstraat 2004 90 90 4k bo 2e 3e 1 1960
Maximiliaanstraat 2003 80 90 3/4k 2e 3e 1 1979
Nachtegaalplein 2004 205 110 4k egz tuin/nieuw 1 1973
Nieuwenhoornstraat 2006 150 106 5k bo 1 1970
Nieuwenhoornstraat 2006 80 48 2k be voor achtertuin 1 1972
Nieuwenhoornstraat 2008 91 58 2k be tuin 1 1987
Nieuwenhoornstraat 2009 100 101 6k bo 1e 2e zo 1 1971
Nieuwenhoornstraat 2008 135 115 4k bo 1e 2e zo 1 1980
Nieuwenhoornstraat 2004 133 110 6k bo 1e 2e zo 1 1971
Totaal 150411 8304 6263 totaal 35 23 14 118336
Gemiddelde 2005,48 110,72 83,5 Percentage 47 31 19 1972,3

Gemiddelde leeftijd koper 33,2

4.3 Inventarisatie door de auteur van het verkoopbestand van Makelaars bedrijf Adwil (2005-2010). 
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partementen, 30%). Deze laatste groep woningen is 

vaak als zakelijke koop te onderscheiden. In slechts 

een klein percentage betreft het gehele woningen 

(eventueel inclusief bedrijfsruimte), namelijk 19%. 

De leeftijd van de gemiddelde koper was 33,2 jaar 

(zie fi g. 4.3.).  

Er is dus sprake van een relatief lage leeftijd van 

de koper (over het algemeen starters), er komen 

weinig eengezinswoningen vrij (deze zijn ook 

relatief weinig aanwezig) en het gemiddeld op-

pervlak van de gekochte woning ligt met 83,5m2 

boven het gemiddelde van de woningvoorraad in 

Oud-Charlois (70m2) Niet direct duidelijk is waar de 

oudere koper zijn weg naar toe vindt. In het alge-

meen is bekend dat de meeste van hen hun weg 

vinden naar de uitleggebieden, zoals Barendrecht 

en Ridderkerk.  
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Oud Charlois

Kerkplein

Zuidplein

5.1. Woonmilieu’s zoals beschreven in de grote woontest 2008. Bron: Gisweb
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5. 
Woonomgeving.
5.1. De grote woontest.
In bovenstaande is op basis van onderzoek be-

schreven welke doelgroepen bedient dienen te 

worden en met welke woningtypologieën. De vraag 

is echter of dit programma aansluit bij de huidige 

woonomgeving of de gewenste woonomgeving?

Uit ‘De grote woontest 2008 in de regio Rotterdam 

blijkt dat een grote groep Rotterdammers een 

voorkeur heeft voor het woonmilieu ‘rustig stedelijk 

wonen’ (met 24% de grootste van de acht onder-

scheiden woonmilieus).  1]  Een gedeelte van Oud-

Charlois wordt als zodanig door bewoners geken-

schetst. In dit opzicht kan worden verondersteld dat 

het zinvol is om naar de kwaliteit van de woningen 

te kijken in een poging om de bewoners van de 

wijk van de juiste woning te voorzien. Uit onder-

zoek van de Grote woontest 2008 komt tevens naar 

voren dat de deelgemeente Charlois op dit moment 

het slechtste imago heeft van alle deelgemeenten 

onder bewoners uit andere deelgemeenten van 

Rotterdam (zie fi guur 6).  2]  Een eventuele positieve 

uitzondering van de wijk Oud-Charlois ten spijt, 

zal vooralsnog het aantrekken van bewoners uit 

andere deelgemeenten dan ook niet te verwachten 

zijn.

De selectieve migratie die plaats vindt heeft tot 

gevolg dat er al langere tijd andere woonmilieus 

binnen Oud-Charlois worden gevormd die weinig 

of geen binding meer hebben met de wijk. De 

woningen die als gevolg hiervan vrijkomen worden 

opgevuld door bewoners aan de onderkant van de 

woningmarkt. Op deze wijze komt de oorspronkeli-

jke identiteit van de wijk en de sociale samenhang 

onder druk te staan.

5.2. Wijkvisie Oud-Charlois. 
In Parels aan de Maas; Wijkvisie Oud-Charlois 

2009-2020, wordt een ambitieus programma voor 

Oud-Charlois neergelegd, waarin de wijk moet 

1.  The SmartAgent Company, (2008), De grote woontest 2008 in de regio Rotterdam, p.16.

2.  De grote woontest 2008 in de regio Rotterdam, p.16 (Zie ook fi guur 6).

transformeren van aandachtgebied, met veel leeg-

stand, sociale problematiek, naar een wijk met een 

levendig historisch centrum, rustige woonbuurten, 

dichtbij werk en openbaar vervoer. De dynamiek 

van de nabijgelegen haven en de rust en sfeer van 

het Karel de Stouteplein, de historische kern en 

het Zuiderpark. Bewoners kiezen bewust voor de 

diversiteit van de wijk.  3]  Het gaat er om, om de 

kleinschaligheid, de historische kern, het intieme 

groene karakter en de concentratie van creatieve 

ondernemers en kunstenaars te benutten. Naast 

deze sterke punten staan de problemen met de 

woningvoorraad (leegstand, monotonie van de ty-

pologie, kwaliteit) en de sociale problematiek (hoge 

werkeloosheid, veel bijstandgerechtigden, onveil-

ige thuissituaties voor veel kinderen, laag gemid-

deld inkomen).  4] 

3.  Woonstad Rotterdam, e.a. (2009), Parels aan de maas. Wijkvisie Oud-Charlois 2009-2020, p.15.

4.  ibidem, p.10.
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6. 
Recente ontwikke-
lingen.
6.1. Uitvoeringsprogramma bestaande voor-
raad.
Een aantal recente ontwikkelingen is relevant voor 

de problematiek betreff ende de woningvoorraad in 

Oud-Charlois. Het gaat hierbij om stedelijk en na-

tionaal beleid dat processen veroorzaakt die zowel 

op de voorgrond, als ook op de achtergrond van 

invloed kunnen zijn. 

In het Uitvoeringsprogramma bestaande voorraad 

stimuleert de gemeente Rotterdam de aanpak van 

bijvoorbeeld de particuliere woningvoorraad. Zo 

heeft de gemeente de stichting VVE010 in het leven 

geroepen, om door middel van de vereniging van 

eigenaars het wegwerken van onderhoudsachter-

standen en gemeenschappelijk onderhoud van 

appartementen in de toekomst duurzaam te waar-

borgen. Ook wordt in het uitvoeringsprogramma 

expliciet het samenvoegen van woningen ge-

noemd als onderdeel van woningverbetering.  1] 

6.2. Problematiek betreff ende scheefwonen.
Onlangs werden door het kabinet initiatieven 

ontwikkeld om het ‘scheefwonen’, het probleem 

dat hogere inkomensgroepen sociale huurwon-

ingen bewonen, aan te pakken. Het idee is om 

mensen met een bruto inkomen van hoger dan 

€43.000 per jaar een procentuele huurverhoging 

te bereken. De bedoeling hiervan is, om de hogere 

inkomensgroepen te stimuleren te verhuizen naar 

andere meer voor hen bestemde woningen.  2]  Een 

keerzijde van deze medaille is volgens voormalig 

bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos van Woonstad 

Rotterdam, dat ‘scheefwonen ook goed kan zijn 

voor een wijk. 

…… we maken eenzijdig samengestelde woonwijken 

aantrekkelijker voor midden- en hogere inkomens 

1.  Uitvoeringsprogramma bestaande woningvoorraad, p.12.

2.  http://www.vromtotaal.nl/nieuws/2011/januari/kabinet-wil-huurverhogingen-bij-scheefwo-

nen.7792.lynkx, [bezocht: 5-4-2010]

door duurdere woningen voor hen te bouwen. Maar 

in een wijk met veel scheefwoners wonen die groepen 

er al, met alle sociale en economische voordelen van 

dien.’   3] 

Hierdoor zouden eventuele scheefwoners in Oud-

Charlois, bij een gebrek aan passende woningen, 

vanuit negatieve overwegingen gedwongen 

worden (push) om de wijk te verlaten. Anderzijds 

zouden zij wanneer deze passende woningen wel 

aanwezig zouden zijn gestimuleerd worden om 

juist deze woningen te betrekken.

6.3. Nieuwbouwprogramma.
In de Contourennota; verstedelijkingsafsprak-

en 2010-2020, is een nieuwbouw programma 

opgesteld, waarbinnen de gemeente Rotterdam 

tot 2020 een groot aantal nieuwe woningen zal 

moeten opleveren.  4]  In Oud Charlois zijn slechts 

150 tot 250 woningen gepland aan de rand van 

Tarwewijk.  5] 

3.  http://www.woonstadrotterdam.nl/Wij-Rotterdam-Moeten-we-het-scheefwonen-aanpakken.html, 

[bezocht: 5-4-2010]

4.  Contourennota, (2006) verstedelijkingsafspraken 2010-2020, p.6.

5.  dS+V, (2009), Reader Trefzeker op Zuid, p. 41.
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7.1 Graaf, van der, Peter, (2009), Out of place? Emotional ties to the 

neighbourhood in urban renewal in the Netherlands and the United 

Kingdom, Amsterdam, Vossiuspers UvA – Amsterdam University 

Press.
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7. 
Sociale structuren 
en achtergrond.
7. 1. Place attachment.
Één van de belangrijkste uitdagingen bij binnen-

stedelijke herstructurering of transformatie is de 

invulling die door beleidsmakers en ontwerpers 

wordt gegeven aan het begrip ‘place attachment’. 

Onder ‘place attachment’ verstaat Peter van der 

Graaf:

‘hierin wordt de relatie tussen fysiek (plekken) en so-

ciaal (personen) gedefi nieerd als een aff ectieve band 

tussen personen en plekken. Mensen raken emotioneel 

betrokken bij hun omgeving, wanneer ze op bepaalde 

plekken ervaringen opdoen; plaatsen krijgen betek-

enis door de persoonlijke en sociale en culturele 

uitwisselingen die zich er af spelen’.   1]

Lange tijd is door grote groepen van professionals 

eenvoudigweg een top down strategie gehanteerd, 

waarbij ervan uit werd gegaan dat in de krotten-

wijken van de grote steden en de probleemwijken, 

de weg van sloop/nieuwbouw zonder meer de 

beste methode was om binnenstedelijke woon-

problematiek aan te pakken. Van der Graaf toont 

in zijn studie aan dat voor Nederlandse bewoners 

tevredenheid met de eigen huisvesting van be-

lang is, maar daarnaast dat het vooral belangrijk 

wie er in de buurt wonen. Als men tevreden is met 

de buurt voelt men zich sneller fysiek en sociaal 

gehecht aan de buurt.  2]  Deze fysieke buurthecht-

ing is fragiel (slecht 25% van de Nederlanders is op 

deze wijze ‘geaard’) en wordt duidelijk verstoord 

indien er sprake is van een fysieke onthechting ten 

gevolge van bijvoorbeeld verhuizing bij herstruc-

turering. Fysieke buurthechting is een schaars goed 

in achterstandswijken waar stedelijke vernieuwers 

zuinig op moeten zijn.

Welke methoden hebben deze professionals tot 

1.  Graaf, van der, Peter, (2009), Out of place? Emotional ties to the neighbourhood in urban renewal in the 

Netherlands and the United Kingdom, Amsterdam, Vossiuspers UvA – Amsterdam University Press, p.285.

2.  Ibidem, p.291.

nu toe gebruik om deze lastige maar dringende 

opgave het hoofd te bieden? In de herstructure-

ringsopgave in Emmen van twee naoorlogse 

woonwijken eind jaren 90, is voor de bewoners die 

gedwongen werden te verhuizen een soort van 

herdenkingsdag, een monument ingesteld. Hier-

mee wordt de fysieke breuk met de wijk terugge-

bracht tot een ritueel. Een zeer interessante visie op 

deze problematiek werd gehanteerd in de Haagse 

Transvaal wijk. Ook hier lag een herstructurering 

aan ten grondslag echter zonder alleen de focus te 

hebben op het gedroomde eindbeeld is nadruk-

kelijk gedacht over de ‘tussentijd’; de langdurige 

periode tussen besluit, sloop en nieuwbouw, waarin 

soms een generatie opgroeit tussen dichtgetim-

merde huizen, waarin voorzieningen verdwijnen 

en ook de sociale banden uit elkaar (dreigen te) 

vallen. Door juist te zoeken naar de potenties en 

de specifi eke kwaliteiten van dit tijdsbestek, kun-

nen tijdelijke initiatieven worden gebruikt om 

maatschappelijk en cultureel kapitaal aan de wijk 

toe te voegen. Deze initiatieven kunnen heel breed 

zijn; in Transvaal was er onder andere sprake van 

onderzoek naar hergebruik van het sloopmateriaal, 

de uitvoering van mobiele volkstuinen, optoppen 

van een woonblok d.m.v. een tijdelijke bioscoop 

etc. Op deze manier kan een aantal low cost – high 

value maatregelen in de wijk getroff en worden.

7. 2. Identiteit.
Sinds de nota Belvedere (1999), waarin de toenma-

lige ministeries VROM, OCW, LNV en V&W, onder 

het thema behoud door ontwikkeling, hun streven 

uitten om cultuurhistorie meer te betrekken bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, is er in zekere zin een 

thematisering en politisering van cultuur en iden-

titeit binnen de ontwerpdiscipline ontstaan. Door-

dat deze blik vooral gericht is op het verleden, is er 

een spanningsveld ontstaan met de rijke cultuur 

van het maken.  3]  

In de context van de ruimtelijke ordening is de 

vraag aan de cultuurhistorische disciplines om 

de geschiedenis vanuit de actualiteit te bekijken. 

Zouden er studies mogelijk zijn die meer gericht 

zijn op actuele discussies? Mogelijke voorbeelden 

3.  Rodermond, Janny, ‘Voorwoord’, in: Kolen, Jan, (2005), Een cultuur van ruimte maken. Ontwerpen aan 

geschiedenis.
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7.2. Heijkers, Bram, Lindemann, Sabrina, red. (2010), Stedelijke 

transformatie in de tussentijd - Hotel Transvaal als impuls in de 

wijk, Rotterdam, SUN.
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zijn: welk inzicht kan de cultuurhistorie verschaff en 

in de wijze waarop de gevolgen van het kolonial-

isme in Nederland terug te vinden zijn? Hoe hangt 

de inrichting van Nederland samen met de sterke 

positie in de internationale handel en distributie. 

Welke invloeden hebben onze bouwstijlen on-

dergaan die terug te voren zijn op de invloed van 

immigranten?

Op welke wijze interpreteren architecten het thema 

rond cultuur en identiteit? Deze vraag werd in 2005 

door het stimuleringsfonds voor de architectuur 

aan een aantal architecten en landschapsarchi-

tecten voorgelegd. In de antwoorden kwamen zeer 

diverse interpretaties van deze begrippen naar 

voren. Wel steeds waren een aantal vaste waarden 

zichtbaar, zoals een plek heeft een bepaalde unic-

iteit, de begrippen zijn continue aan verandering 

onderhevig, en vaak is het enkel te benoemen door 

de beschouwer/ gebruiker. Of nog sterker het is de 

gebruiker die uiteindelijk invulling aan de cultuur 

geeft als gevolg van zijn beleving op gebeurtenis-

sen die plaats vinden.  4]  

7. 3. Oud-Charlois – Het onderscheidende.
Fysiek.
Relatief makkelijk te omschrijven is het fysiek 

onderscheidende van de wijk Oud-Charlois ten 

opzichte van omliggende wijken. 

- De wijk is in een aantal opzichten diverser dan 

de omringede wijken, zoals Carnisse en Tarwewijk. 

Enerzijds doordat er sprake is van oorspronkelijke 

bouw uit de tijd dat Charlois nog een zelfstandig 

dorp was. Met name langs de Grondherendijk en 

het oude historische centrum rond de kerk is dit du-

idelijk zichtbaar. Anderzijds wordt de woningbouw 

gekenmerkt door een grote mate van verscheiden-

heid in woningtypologie (Haags portiek, galerijfl at, 

onvrije woningen, eengezinswoningen etc.), maar 

een beperkte variatie in m2 (veel kleine woningen 

tussen de 50-70m2. Tevens is het corporatiebezit 

relatief laag (37%)  5]  en zijn de meeste woningen 

in bezit van particuliere verhuurders. In zekere zin 

is het nog een wijk waarin een duidelijk algemeen 

plan heeft ontbroken en die zich in delen heeft 

ontwikkeld. Dit is waarschijnlijk mede veroorzaakt 

4.  Kolen, Jan, (2005), Een cultuur van ruimte maken. Ontwerpen aan geschiedenis,p. 40-56.

5.  Bron: COS-Rotterdam.

door het relatief lage percentage vastgoed dat in 

handen is van woningbouwverenigingen. 

- Er is ten opzichte van de omliggende wijken rela-

tief veel groen in de wijk.

- De straatprofi elen zijn enerzijds vrij ruim (Charlois-

ser tuinen), anderzijds smal Wolphaertsstraat en 

omgeving.

- De omliggende wijken zoals Tarwewijk en Carnisse 

zijn duidelijk veel gestructureerder en vanuit een 

duidelijk plan en visie opgesteld. 

- De wijk ligt feitelijk aan de periferie van Zuid.

 

Sociaal.
Wanneer we kijken naar het sociaal onderschei-

dende van de wijk Oud-Charlois, dan komen we 

dicht in de buurt van de hierboven moeilijk te 

beschrijven 

begrippen identiteit en cultuur. 

- De wijk ligt feitelijk ook in sociaal opzicht in de 

periferie van Zuid; er vinden geen culturele even-

ementen plaats die een duidelijke regionale uitstral-

ing hebben.

- De wijk fungeert voor een groot aantal bewoners 

als een tijdelijke verblijfplaats.

- De wijk is voor een groot aantal bewoners de ge-

boortegrond.

- Er is een zekere spanning tussen permanent/vast – 

tijdelijk/kort.

- Een relatief kleine groep is zowel fysiek als sociaal 

gehecht aan de wijk.

- De Charloisse tuinen; een groene gezinsbuurt (Tre-

fzeker op Zuid)

- Oud-Charlois; art-village (Trefzeker op Zuid, Parels 

aan de Maas. Wijkvisie op Oud-Charlois, WWI-ac-

tieprogramma Oud-Zuid-Charlois).

In een wijk als Oud-Charlois is dus sprake van 

een grote diversiteit aan bewoners (bevolkings-

groepen). In een poging de dynamiek hiervan te 

benoemen introduceert de stadsocioloog Arnold 

Reijndorp het begrip ‘parochiaal domein’. De leef-

werelden van verschillende groepen nemen de 

vorm aan van zogenaamde parochiale domeinen, 

tussen de private (van de bewoners) en publieke 

(van de stad). Een parochiaal domein is de ruimte 

van een bepaalde groep, bestaande uit plaatsen 

waar je bekenden tegenkomt die je herkent, en 

die jou herkennen als ‘ons soort mensen’. Vroeger 
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7.3. Koningshavenbrug ‘De Hef’, verbvanger van de eerste vaste 

(spoor)verbinding tussen het centrum en Rotterdam-Zuid.

7.4. De Maastunnel, vaste oeververbininding tussen Rotterdam 

Centrum/Delfshaven en Charlois. Een combinatie van een vierbaans 

auto tunnel en een fi etstunnel. 

7.5. De Maastunnel, op het hoogtepunt in de jaren 50 werd deze 

dagelijks door  4500 fi eters/uur gebruikt.

7.6. Willemsbrug. In de jaren 80 de belangrijkse verbindingmet Zuid.

7.7. ‘De Zwaan’. Het icoon van de verbindingen tussen Noord en de 

‘Kop van Zuid’.
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viel dit samen met de buurt. De buurt was de 

ruimte van een groep (arbeiders, protestanten etc.) 

Parochiale ruimten strekken zich enerzijds vaak 

veel verder uit en anderzijds lopen ze door elkaar 

heen. Leefwerelden van verschillende groepen zijn 

sociaal gezien vaak gescheiden echter ruimtelijk 

gezien lopen ze door elkaar en maken ze gebruik 

van dezelfde ruimte om hun dagelijks leven te 

organiseren. Voor deze sociale dynamiek is weinig 

aandacht vanuit de praktijk van de stedelijke ver-

nieuwing.  6]  Zo worden etnische winkels vaak alleen 

maar gezien als uitdrukking van verval. De eco en 

socio potenties worden nauwelijks gezien.  7]  

7. 4. De relatie met Zuidplein/Ahoy.
Zuid wordt in Rotterdam gezien als een apart 

stadsdeel. Niet alleen is er sprake van een fysieke 

scheiding maar ook van een mentale. Zuid heeft 

zich tot het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld 

als poldergebied en is pas met de uitbreiding van 

Rotterdam begin 20ste eeuw toegevoegd aan het 

gemeentelijk grondgebied. Tot die tijd heeft ook 

het dorpje Oud-Charlois zich zelfstandig met een ei-

gen haventje ontwikkeld. Zuid werd van oorsprong 

altijd al gezien als een soort eiland. Niet voor niets 

wordt voor het wonen hier de term ‘op Zuid’ ge-

hanteerd, precies zoals voor eilandbewoners (op 

Vlieland, op Texel etc.). Op oude kaarten duidelijk, 

dat de locatie van Oud-Charlois vroeger gelegen 

was op het eiland Yselmonde (fi g. 1.1-). Deze fysieke 

scheiding met het noordelijke deel van Rotterdam 

is eigenlijk maar zeer ten dele opgelost door de 

komst van de spoorlijn (ter hoogte van de Kop van 

Zuid) in 1872 (vervangen door de hefbrug ‘De Hef’ 

in 1927) en de eerste Willemsbrug voor rijtuigen en 

voetgangers in 1878. 

Deze brug is tot de opening van de Maastunnel 

tijdens de Tweede Wereldoorlog de meest west-

elijke passage over de Maas, zodat ook het steeds 

belangrijker wordende internationale verkeer 

gebruik maakte van deze verbinding dwars door 

het oude centrum van Rotterdam. De aanleg en 

opening van de Maastunnel is belangrijk geweest 

6.  Reijndorp, Arnold, ‘Ruimte voor plaats. Beelden betekenissen’, in: Reijndorp, Arnold, Reinders, Leeke, 

e.a., (2010), De alledaagse en de geplande stad. Over identiteit , plek en thuis, p. 13.

7.  Een onderzoek naar deze potenties wordt door Reijndorp gedaan in: Nio, Ivan, Reijndorp, Arnold, 

Veldhuis, Wouter, (2008), Atlas Westelijke tuinsteden Amsterdam. De geplande en de geleefde stad, 

Haarlem/Den Haag, Trancity.

voor de ontsluiting van Zuid (en daarmee ook van 

Oud-Charlois) en voor grote delen de kortste en 

snelste verbinding met het centrum van Rotterdam. 

Dit geld zeker voor het fi etsverkeer. Opvallend is de 

afwezigheid van een duidelijke fi etsroute vanuit de 

tunnel naar bijvoorbeeld het Zuidplein. Ondanks 

de komst van de tunnel en het intensieve gebruik 

ervan (in de jaren ‘50 door meer dan 4500 fi etsers 

per uur) en de komst van de metro, de Beneluxtun-

nel en de van Brienenoord brug blijft het stadsdeel 

sterk georiënteerd op de eigen zuidelijke oever. 

Met de komst van het Zuidplein en Ahoy in het 

centrum van Rotterdam Zuid wordt deze focus 

enorm versterkt. Het Zuidplein dat in 1972 gereed 

komt krijgt een bovenregionale functie op vele 

terreinen. Wat betreft de winkelfunctie is de uitstral-

ing zo sterk, dat dit in de loop van de decennia van 

grote invloed is geweest op de overlevingskansen 

van een groot aantal ondernemers. Zo kon het 

verval van de winkelstraten als de Beijerlandselaan 

de Groene Hilledijk (leegstand, overvallen, over-

last etc.) in de deelgemeenten Feijenoord direct 

gerelateerd worden aan het succes van het Zuid-

plein.  8]  De ruimte en luxe van het Zuidplein was 

te concurrerend voor de verouderde winkels en te 

alledaagse winkelstraten van Feijenoord. De winkels 

op het Zuidplein bestaan voornamelijk uit landeli-

jke ketens die een uitstraling hebben in een regio 

tot ver buiten Rotterdam (Zeeland en een deel van 

Brabant). Ook andere functies worden heel sterk 

geconcentreerd rondom dit gebied. Op zorgniveau 

gaat het om het Maasstad ziekenhuis en de Daniel 

den Hoed kliniek. Op het gebied van de cultuur 

gaat het om het Ahoy (sportpaleis) en het Zuid-

pleintheater. Tevens is het een regionaal knooppunt 

voor openbaar vervoer (metro, tram, bus). Overi-

gens worden de Oost-West verbindingen binnen 

Zuid als onvoldoende omschreven.  9]  

De aanwezigheid van het Zuidplein is ook zichtbaar 

in het soort retail wat terug te vinden is in de wijk 

Oud-Charlois. Door de sterke aantrekkingskracht en 

concentratie van hoogwaardige retail in Zuidplein, 

is er duidelijk minder draagkracht voor dit soort 

functies in de omliggende wijken zoals Oud-Charlo-

8.  Vermaat, Adri, Zuidervaart, Bart, Het ergste leed is geleden op Boulevard Zuid, in: Trouw, De verdieping, 

19 maart 2011, p.2.

9.  Team Deetman/Mans, (2011), Kwaliteitssprong Zuid. Ontwikkeling van kracht, p. 9.
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7.8. De regionale uitstraling van winkelcentrum Zuidplein, Ahoy en theater Zuidplein.

7.9. /7.10. Zuidplein Non-Places (Non Lieux). Anonieme niet identifi ceerbare plekken. Knooppunten van vervoer.
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is. De winkels in Oud-Charlois zijn heel duidelijk op 

de bewoners en de daarbij behorende (beperkte) 

koopkracht gericht. Een aantal, met name alloch-

tone ondernemers is ingesprongen op het ook 

veranderde demografi sche beeld in de wijk. Zo zijn 

er duidelijk meer allochtone kleine ondernemers 

op het gebied van de dagelijkse benodigdheden 

gericht. Enige vorm van luxe is niet terug te vinden 

in de wijk. 

Ook in andere opzichten blijft Rotterdam Zuid 

achter op de rest van Rotterdam. Wanneer zaken als 

monumenten (Gisweb Rotterdam) of spraakmak-

ende architectuur (Architectuurgids Rotterdam) 

worden geïnventariseerd dan is de dichtheid op 

Zuid duidelijk minder en concentreert het meeste 

zich op de kaart rondom de hertstructurering 

van de Kop van Zuid. In Oud-Charlois is de leegte 

zichtbaar. Ook de afwezigheid van afdelingen van 

hoger onderwijs zoals, de Erasmus Universiteit en 

InHolland Hogeschool op Zuid (behalve opnieuw 

de Kop van Zuid) is opvallend. Daarnaast kent Zuid 

relatief weinig arbeidsplaatsen in verhouding tot 

het aantal inwoners.

Zuid wordt wel gekenschetst als een ‘archipel’ 

gescheiden door fysieke barrières met relatief 

weinig mobiliteit tussen de wijken, met als resul-

taat dat succesvolle initiatieven niet de gewenste 

olievlekwerking hebben.  10]  Een ander knelpunt 

binnen het fysieke domein betreft de beperkte 

mobiliteitsmogelijkheden binnen Zuid. Dat geldt 

met name voor het openbaar vervoer op de Oost-

Westverbinding.

Hieruit blijkt dat veel activiteiten op Zuid zijn ge-

concentreerd rondom het Zuidplein of op de Kop 

van Zuid en van grote invloed zijn (geweest) op de 

ontwikkeling van de omliggende wijken zoals ook 

Oud-Charlois. Hoewel Oud-Charlois op een plat-

tegrond van Rotterdam een redelijk centrale plaats 

inneemt, speelt Zuid in de belevingwereld van de 

eigen bewoners een veel grotere rol. Alleen op het 

gebied van werkgelegenheid speelt Noord een be-

langrijke rol, waar 80% van de banen in Rotterdam 

te vinden zijn.  11]  Op alle andere gebieden zoals 

10.  Team Deetman/Mans, (2011), Kwaliteitssprong Zuid. Ontwikkeling van kracht, p. 9.

11.  ibidem, p.8.

zorg, cultuur en sport (denk ook aan Feijenoord) 

en recreatie (Zuiderpark), functioneert dit redelijke 

autonoom op Zuid.  

Oud-Charlois is dus eigenlijk veel meer een periferie 

gebied dat aan de zijde van de Maas vrijwel geheel 

ingesloten wordt door havenactiviteiten die door 

de (gedeeltelijk 4-baans) Doklaan worden afgesche-

iden, waardoor er nauwelijks enige relatie is tussen 

de wijk Oud-Charlois en de aangrenzende haven. 

De haven genereert ook niet meer de banen zoals 

het in eerdere decennia deed.  12]  

7. 5. Non lieux.
Opvallend is echter dat een groot aantal van deze 

voorzieningen op een dergelijk grote schaal (bio-

scopen, winkelcentrum, supermarkt, sportpaleis) 

worden aangeboden dat deze geschaard kunnen 

worden onder wat Marc Augé noemt: ‘niet plaatsen’ 

(non lieux). Hij introduceerde deze term als verwi-

jzing naar plaatsen van ‘vluchtigheid’ (transience) 

welke weinig betekenisvol of identiteitsloos zijn, 

om als ‘plek’ te kunnen fungeren. Deze plaatsen 

zijn door hun gebrek aan identiteit inwisselbaar. 

Voorbeelden zijn het hotel, de supermarkt, de 

winkelketen, het winkelcentrum, het vliegveld en 

de snelweg. Daarmee vormt de ‘non lieux’ een on-

derdeel van de ‘supermodernity’.  13]  

Opvallend is dat bijna al deze ‘non lieux’ zich buiten 

de wijk Oud-Charlois bevinden. Enerzijds trekt het 

Zuidplein commerciële en culturele voorzieningen 

weg uit de wijk, anderzijds laat het de mogelijkheid 

bestaan om binnen de wijk wel een specifi ek kara-

kter te behouden. Dit karakter is overigens wel aan 

een constante verandering onderhevig. Van polder-

dorpje ontwikkelde Charlois zich tot arbeiderswijk 

voor de havens (ook toen al was het werk in Noord 

en woonde men op Zuid). In de wijk is een de-

mografi sche transformatie gaande waarbij sprake 

is van een sterk toenemende allochtone bevolk-

ing. Een aantal van deze groepen domineert het 

wijkbeeld in visuele zin, niet alleen door de fysieke 

aanwezigheid van de personen zelf, maar ook door 

de populariteit van het ondernemerschap onder 

bijvoorbeeld Turken en Marokkanen wat zich uit 

12.  Ibidem, p.4.

13.  Augé, Marc, (2008), Non-places. An introduction to supermodernity, New York, Verso, p.63.
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Mode / Schoenen 31%

Horeca 12%

Telefonie 7%
Diensten 8%

Electronica

Sport

Drogisterij

Boeken/Tijdschriften

Huishoudelijk

Warenhuis 2%

Supermarkt 1%

5%

4%

Kleine Kruidenier 41%

Horeca 28%

Sieraden 

Verzorging 

Snackbar 14%

Supermarkt 10%

Drogisterij

Boeken/Tijdschriften

Gall & Gall
4%

Oud CharloisZuidplein

7.11. Kwantitatieve vergelijking retail op het Zuidplein en Oud-Charlois. Oud-Charlois bezit  vrijwel alleen commerciële voorzieningen voor dagelijks. Die van 

het Zuidplein zijn veel meer gericht op luxe-producten. Tevens zijn daar vrijwel alle voorzieningen onderdeel voor grote landelijke/internationale ketens.
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in een groot aantal commerciële activiteiten in het 

straatbeeld, die zichtbaar zijn in de vorm van etal-

ages en gevelreclame. 

In het eerste gedeelte van het onderzoek is naar 

voren gekomen dat binnen de woningtypologie 

van Oud-Charlois een aantal treden ontbreekt. Het 

onderzoek laat zien dat het toevoegen van deze 

treden kan leiden tot een betere woningdiff erenti-

atie en een daarmee andere doelgroepen die op die 

moment ontbreken in de wijk of beter gezegd op 

basis van pull-factoren wegtrekken. 
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8. 
Gentrifi cation.
8.1 Algemeen.
In zekere zin zijn dit architectonische en steden-

bouwkundige ingrepen die sterk te maken hebben 

met gentrifi cation. Gentrifi cation is een term die 

gebruikt wordt om de opwaardering van een buurt 

of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch 

gebied aan te duiden. De herwaardering van het 

stadsdeel gaat gepaard met een stijging van de pri-

jzen voor onroerend goed. De eerste die dit proces 

benoemde was Ruth Glass in 1964; de werkende 

klasse trok weg uit bepaalde wijken in Londen en 

de wijken veranderden in middenstands wijken, 

inwoners die tot dan toe altijd gekozen hadden 

voor de suburbs. Op deze wijze veranderde de hele 

sociale structuur van de wijk. Met name de Ameri-

kaanse urbaniste Jane Jacobs heeft uitvoerig ge-

schreven over het in verval raken van buurten en de 

manieren waarop deze buurten hier succesvol op 

konden reageren (The life and death of great Ameri-

can cities). Op basis van groot bronnenmateriaal 

uit onder andere kranten uit de VS, studies en heel 

veel eigen waarneming en interviews meende zij de 

sleutel tot regeneratie van de wijken gevonden te 

hebben in het streven naar diversiteit in de wijken. 

Deze diversiteit is vooral gelegen in de bevolk-

ingssamenstelling en de aanwezige bebouwing en 

een hoge dichtheid van de bebouwing. Deze diver-

siteit en dichtheid in de stad leidt er toe dat binnen 

buurten weer een proces van sociale binding en 

betrokkenheid ontstaat (Jacobs noemt dit ‘sense 

of place’), waardoor ook een verantwoordelijkheid 

ontstaat voor de buurt en haar eigen bewoners.  1]  

Mensen zullen onder deze omstandigheden eerder 

geneigd zijn om elkaar en buitenstaanders aan te 

spreken op ongewenst gedrag en situaties. Juist 

door de diversiteit van de leefstijlen is er veel meer 

sprake van groepen bewoners die op verschillende 

tijdstippen en op verschillende plekken in de wijk 

aanwezig zijn met verschillende activiteiten. Ook 

de diversiteit in de bebouwing en functies leidt er 

toe dat er veel meer zicht is op datgene wat er in de 

1.  Jacobs, Jane, (1992), The death and life of great American cities, New York, Vintage Books, p.379.

wijk gebeurt. De notie van de verschillende leefsti-

jlen bij Jacobs wordt duidelijk gemaakt in de defi ni-

tie van het begrip place attachment ten op zichte 

van sociale cohesie. Sociale cohesie is het idee dat 

als mensen meer op elkaar betrokken zijn, zij ook 

meer betrokken zijn bij iets met elkaar doen om op 

een prettige manier op een plek te wonen of te ver-

blijven. Place attachment is dat mensen hoeven niet 

per se iets met elkaar te doen om op een prettige 

manier op een plek te wonen of te verblijven. Vaak 

juist beter niet, want ruimtelijke nabijheid vraagt 

juist om sociale afstand, intensief contact kan snel 

omslaan in wrijving en ruzie.  2]  

Terwijl Jacobs heel duidelijk gentrifi cation in eerste 

instantie vanuit een sociale invalshoek heeft bena-

derd zijn er ook theorieën ontstaan over gentrifi -

cation vanuit een economische visie. Neil Smith 

oriënteerde zich op het vastgoed in een wijk. 

Hieruit ontstond de theorie van de rent-gap. Rent-

gap is het verschil in waarde tussen de potentiële 

grondprijs (bij verhuur) en de huidige grondprijs. 

Deze rent-gap ontstaat binnen een cyclisch proces. 

Fase 1 is de bouw van de wijk; in de meeste geval-

len is dit een verouderde stadswijk. In fase 2 is de 

bewoning van deze wijk door de arbeidersklasse en 

een zekere verslechtering van de wijk door slecht 

onderhoud. In de 3de fase is, als gevolg van een 

sociale klasse die niet in staat is de wijk fi nancieel 

te onderhouden sprake van verval, verpaupering. 

Vooral de groepen die het zich kunnen veroorlo-

ven trekken uit de wijk terug naar de suburbs. Het 

winkelaanbod zal verarmen en problemen rond 

criminaliteit zullen toenemen, als gevolg hiervan 

dalen de huur- en grondprijzen en ontstaat een 

rent-gap.  3]  Op de plaatsen waar de rent-gap het 

grootste is zal gentrifi cation ontstaan. Deze econo-

mische kans wordt in de 4de fase aangegrepen 

door investeerders die de goedkope panden op-

kopen en renoveren. Juist door de ligging van de 

wijk tegen het centrum van de stad aan en de soort 

bebouwing zijn deze gerenoveerde panden in trek 

bij de Young urban potentials. Dit heeft een positief 

eff ect op de wijk, waardoor in de 5de en laatste fase 

2.  Reijndorp, Arnold, ‘Ruimte voor plaats. Beelden betekenissen’, in: Reijndorp, Arnold, Reinders, Leeke, 

e.a., (2010), De alledaagse en de geplande stad. Over identiteit , plek en thuis, (p.18-19).

3. Smith, N, (1996), The new urban frontier: Gentrifi cation and the revanchist city, Londen, Routledge, 

p.67. In: Bosscher, Caroline, (2007), Stimuleren van gentrifi cation. Een onderzoek naar de mogelijkheden 

van de gemeentelijke overheid  om gentrifi cation in oude stadswijken te stimuleren, (Afstudeerscriptie), 

p.6.
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de grondprijzen weer zullen stijgen, met als gevolg 

dat ook de huurprijzen zullen stijgen en een groot 

aantal van de nog resterende bewoners niet langer 

in staat zullen zijn de hoge huurprijzen te betalen. 

(n.b. Smith benadert gentrifi cation vanuit een nega-

tief Marxistisch perspectief ). Smith benadert de 

rent-gap puur vanuit de aanbodzijde (woningaan-

bod), waarbij hij voorbij gaat aan het feit dat de 

vraagzijde (de Yuppen) noodzakelijk zijn om deze 

kansen ook werkelijk te benutten. Het is Hamnett 

geweest die gewezen heeft op het feit dat hoogge-

classifi ceerde banen noodzakelijk zijn in de regio 

om personen aan te trekken die zich met de leefstijl 

indentifi ceren om in dit soort wijken en panden te 

willen wonen. Dit is een specifi eke groep gentrifi ers. 

Hamnett ontwikkelde hieruit de value-gap theo-

rie, waarbij het verschil beschreven wordt van de 

waarde van een pand bij leegstand en in verhuurde 

staat. Het verschil ontstaat doordat de overheid de 

huren van de huizen d.m.v. wetgeving laag houdt, 

terwijl de huizenprijzen wel stijgen. De verkoop-

waarde ligt in dat geval hoger dan de toekomstige 

huuropbrengsten.  4]  Deze theorie sluit meer aan op 

de Nederlandse situatie. Duidelijke voorbeelden 

van gentrifi cation in Nederland zijn buurten als, De 

Jordaan en De Pijp in Amsterdam en de wijk Lom-

bok in Utecht.

8.2. The creative class.
Een tendens die het laatste decennium sterk naar 

voren komt, is die van onderzoek naar de Creative 

Class. Deze Creative Class en de Creative Industry 

worden steeds meer gezien als aanjager van de 

economie en de drijvende kracht achter werkgele-

genheid en een specifi eke vorm van gentrifi cation. 

Het zijn niet langer de banen in de productie in-

dustrie of in de service industrie die hiervoor ve-

rantwoordelijk zijn, maar de banen in de creatieve 

industrie. Hierbij is het volgens Richard Florida van 

belang dat steden om succesvol te kunnen zijn een 

grote mate van diversiteit kennen. Er wordt niet 

zozeer één doelgroep aangesproken maar juist ver-

schillende groepen bewoners en bedrijven. Florida 

sluit hier aan bij het gedachtegoed van Jane Jacobs.  

In de VS is al meer dan 30% (2001) van de 

4.  Hamnett, C, Williams, P., (1979), Gentrifi cation in London1961-71, An empirical and theoretical analysis 

of social change. Birmingham, University of Birmingham, p.117.

beroepsbevolking werkzaam in de creatieve indus-

trie. Deze mensen zijn niet getraind zoals de andere 

twee klassen om volgens een vooropgezet plan 

hun werk uit te voeren, maar zijn er juist om ‘schep-

pend’ werkzaam te zijn en hebben ten opzichte van 

de andere klassen een grote mate van autonomie 

en fl exibiliteit in de uitvoering van hun werk.  5]  Di-

egene die werkzaam zijn in de creatieve klasse vol-

gen vaak niet een traditionele carrière (langzaam de 

ladder beklimmen), maar gebruiken juist de poten-

tie van de creativiteit in de jonge jaren. Daarbij zien 

we dat deze groep vaak tijdrovende bezigheden als 

huwelijk en kinderen uitstelt.  6]  

Het gaat hierbij om drie basispunten.

- creativiteit is essentieel in de manier van leven en 

werken heden ten dage.

- menselijke creativiteit is multidimensionaal.

- er is een voortdurende spanning tussen creativ-

iteit en organisatie. Het creatieve proces is een 

sociaal en niet een individueel proces en dus heeft 

het een bepaalde organisatiestructuur nodig.   7] 

Deze organisatie structuur is niet alleen zichtbaar 

in het bedrijf zelf, waarbij het om een open bedri-

jfscultuur, met een grote mate van fl exibiliteit voor 

haar medewerkers, maar betreft ook de stedelijke 

structuur die aantrekkelijk is voor de vestiging 

van dergelijke bedrijven. Het opvallende is echter, 

dat overheden en steden zich niet zozeer moeten 

focussen op het scheppen van voorwaarden voor 

een aangenaam vestigingsklimaat, maar op het 

scheppen van voorwaarden voor aangenaam 

woon- en leefklimaat voor de werknemers in de 

creatieve industrie. Het gaat niet meer om klassieke 

investeringen op het gebied van wegen, spoorwe-

gen en kanalen, een goede infrastructuur, etc. voor 

bedrijven, maar om een aantrekkelijk cultureel, 

sociaal leefklimaat. Het gaat dus om de kwaliteit 

van de omgeving. Deze mensen zullen hun carrière 

eerder afstemmen op de leefomgeving, dan op de 

aanwezigheid van banen. Steden moeten dus een 

‘people climate’ realiseren in plaats van een ‘busi-

ness climate’. Voor zo’n omgeving is het volgende 

van belang:

- Wat is er; de combinatie van een aantrekkelijke 

5.  Florida, Richard, (2002), The rise of the creative class. And how it ‘s transforming work, leisure, com-

munity and everyday life. Basic Books, New York City, p.8.

6.  Ibidem, p.14.

7.  Ibidem, p.21.
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8.5. Gentifi cation Monitor Rotterdam: 1. Witte de Withkwartier, 2. 

Oude_Westen Zuid, 3. Middelland Zuid, 4. Middelland Noord, 5. 

Spangen midden, 6. Coolhaven eiland 7. Hofbogen, 8. Pijnackerplein.
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bebouwde omgeving (de diversiteit van Jacobs) en 

natuurlijke omgeving.

- Wie is er aanwezig; diversiteit aan mensen, interac-

tie tussen de bewoners.

- Wat is er te vinden; vitaliteit van het straatleven, 

café cultuur, muziek scene, buiten activiteiten. Veel 

actieve en creatieve uitdagingen.

Om aantrekkelijk te zijn voor werknemers in de cre-

atieve industrie zullen steden zich moeten focussen 

op wat Florida de drie T’s noemt: 

- Talent

- Techology

- Tolerance

(Hiervoor zijn door Florida diverse correlaties 

aangetoond). Alle drie de criteria zijn nodig maar 

schieten op individueel niveau te kort. Om creatieve 

mensen aan te trekken, innovatie te bewerkstel-

ligen en economische groei te genereren zijn alle 

drie noodzakelijk.  8]  

Wat betreft tolerantie het volgende: plaatsen met 

sterke bindingen en een hoog niveau van traditio-

nele sociale waarden bieden vaak voordelen aan 

ingewijden en genereren stabiliteit, terwijl plaatsen 

met een losser netwerk en minder sterke bindingen 

meer open staan tegenover nieuwkomers en eerder 

nieuwe kansen en ideeën zien.  9]  

Er is echter geen ‘one size fi ts all’ strategie: zo be-

hoort slecht ¼ van de inwoners (VS) behoort tot de 

klassieke middengroep. Dus niet alleen investeren 

in scholen, parken, zones voor eengezinswoningen 

etc., maar juist ook denken aan deze groeiende 

groep van de Creatieve klasse. 

Stedelingen worden jonger en blijven langer 

single. Vaak gaat het om hard werkende personen 

die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Dit betekent 

dat er 24-uur lang attractieve activiteiten aange-

boden dienen te worden in de stad. Een klimaat dat 

aantrekkelijk is voor jongeren is ook aantrekkelijk 

voor de creatieve klasse. Zie hiervoor ook weer de 

opmerkingen van Jane Jacobs. Tevens is er een 

correlatie zichtbaar tussen: kindvriendelijkheid, 

creativity index en gay index. Hoge kwaliteit van 

8.  Florida, (2001), P.249.

9.  Ibidem, P.273.

voorzieningen voor de ene groep (gays) betekent 

dat ook voor andere groepen deze kwaliteiten aant-

rekkelijk zijn.  10]  

8.3. Rotterdam en Oud-Charlois.
Is een dergelijk beleid te transformeren naar een 

stad als Rotterdam en Oud-Charlois in het bij-

zonder. Ten eerste heeft Florida een dergelijk proces 

onderzocht in de grotere Amerikaanse regio’s (>1 

miljoen inwoners), maar ook in stedelijke omgev-

ingen van meer dan 250.000 inwoners bleken de 

eerder genoemde correlatie te gelden. Dit kan 

dus zeker van toepassing zijn op een stad als Rot-

terdam. Rotterdam heeft in diverse wijken pilot-

projecten lopen naar gentrifi cation. Belangrijk is dat 

al deze wijken in Rotterdam Noord liggen, mede op 

basis van het criterium dat Neil Smith hanteert dat 

de wijk in beginsel dicht bij het centrum dient te 

liggen om succesvol te kunnen zijn in het gentrifi ca-

tion proces. 

Binnen de beoordeling van gentrifi cation in Ned-

erland blijkt dat de defi nitie van het begrip op 

verschillende wijze wordt gehanteerd. Dit is mede 

ingegeven doordat ook de theorie vanuit meerdere 

invalshoeken is ontstaan. De defi nitie die in Rotter-

dam wordt gehanteerd is:

Gentrifi cation is een proces van verbetering en op-

waardering van een woongebied op economisch, 

fysiek en sociaal vlak. Het gebied ontwikkelt zich hier-

door van een lagere naar een hogere status.  11]  

De criteria om dit proces te meten zijn voor de 

gemeente:

- Ontwikkeling van de ppc-score (potentiële prob-

leemcumulatie). De relatieve score van een buurt 

ten opzichte van een andere buurt.

- Ontwikkeling van de creatieve industrie.

- Ontwikkeling eigen woningbezit.

- Ontwikkeling van de waarde van woningen

- Samenstelling van migratie (hierbij gaat het om 

bewoners van buiten het gebied, waarbij jonge 

vestigers positief worden beoordeeld).

Weliswaar wordt er dus een vergelijking gemaakt 

ten opzicht van een voorgaande periode, ondu-

10.  Florida, (2001), P.292.

11.  Zanden, van der, W.H.M., (2007), Monitor gentrifi cation in pilot gebieden. dS+V regio Rotterdam, p.5.
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8.6. Vergelijking van de verschillende score op de sociale index in de jaren 2008, 2009 en 2010 in Oud-Charlois, de deelgemeente Charlois en de gemeente Rot-

terdam.

8.7. Creative Factory Rotterdam - Zuid (Maashaven). 8.8. Creative Factory Rotterdam - Zuid (interieur).
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idelijk is of een eventueel positief resultaat het 

eff ect is van de getroff en (en overigens niet nader 

genoemde impulsen) van gemeentelijke zijde.

Een dergelijk onderzoek zou ook uitgevoerd kun-

nen worden naar de wijk Oud-Charlois. Een vergeli-

jkend onderzoek voor de wijken in Noord is gedaan 

in een afstudeeronderzoek door Caroline Bosscher. 

Hierin is een veel breder spectrum van criteria ge-

hanteerd, zoals die uit de diverse literatuur naar vo-

ren komt. Hierdoor kan er een kritischere beoordel-

ing plaats vinden.  12] 

8.4. Op basis van visuele waarneming en kennis; 
is gentrifi cation mogelijk in Oud-Charlois?
Naar aanleiding van het boventaande is de vraag 

nu of gentrifi cation een realistisch proces is, dat met 

of zonder stimulering vanuit de gemeente Rotter-

dam kan worden verwacht in de wijk Oud-Charlois. 

Wanneer we de gemeentelijke criteria hanteren dan 

krijgen we het volgende beeld:

- In de ppc-score scoort Oud-Charlois onder het 

gemeentelijk gemiddelde. (sociale index 2009). Op 

dit punt scoort Oud-Charlois slecht.

- De ontwikkeling van de creatieve industrie is niet 

meetbaar vanuit beschikbare COS gegevens Rot-

terdam. Wel is bekend dat een groot aantal kun-

stenaars (d.m.v. gemeentelijke initiatieven) zich in 

Oud-Charlois heeft gevestigd. 

- De ontwikkeling van het eigen woningbezit. Er is 

een hoog eigenaar/bewoner bezit en een redelijk 

hoog particulier/verhuur bezit (bij elkaar 63%). Dit 

percentage stijgt heel langzaam door het afstoten 

van woningen door de corporaties en de verkoop 

van opgeknapte panden aan particulieren. (Trefze-

ker op Zuid). Hierin scoort Oud-Charlois goed.

- Ontwikkeling van de waarde van de woningen 

blijft al langere tijd ruim achter bij het Rotterdams 

gemiddelde (Trefzeker op Zuid). Oud-Charlois sco-

ort hierop slecht.

- De migratie van jongeren naar Oud-Charlois ligt 

ongeveer gelijk aan het Rotterdams gemiddelde 

Trefzeker op Zuid). Op dit punt scoort Oud-Charlois 

gemiddeld.

Overigens geeft Smartagent aan dat de creatieve 

12.  Bosscher, Caroline, Stimuleren van gentrifi cation. Een onderzoek naar de mogelijkheden van de 

gemeentelijke overheid om gentrifi cation in oude stadswijken te stimuleren, p35-36 en p.47-48.

klasse in Rotterdam in het algemeen zeer klein 

is.  13]  De 3% staat in schril contrast met de 30% 

in de VS (2001). Op Zuid is wel een heel duidelijk 

initiatief op het gebied van de creatieve industrie. 

De Creative Factory is sinds 2008 gevestigd in de 

imposante Maassilo tegenover de Afrikaanderwijk 

aan de Maashaven. Zij biedt plaats aan meer dan 70 

bedrijven. Deze bedrijven worden op verschillende 

gebieden geadviseerd en gecoacht door hun part-

ners van Rabobank, Hogeschool Rotterdam, Vestia, 

Pact op Zuid, Albeda College, KPMG, ARA, MVGM en 

HOPE Erasmus Universiteit. 

De Creative Factory ondersteunt jonge, creatieve 

ondernemers in Rotterdam. Met ons netwerk, onze 

kennis en onze partners versnellen wij de groei van 

bedrijven. Wat dit betekent, is voor elk bedrijf anders. 

Daarom kijken we bij ieder bedrijf afzonderlijk naar 

wat er nodig is en wat de Factory met zijn partners, 

netwerk en kennis, hen kan bieden. Centraal staat de 

groei van de (jonge) creatieve ondernemer. Net als 

in een echte fabriek voegt elk bedrijf zijn eigen meer-

waarde toe aan het geheel. Iedereen focust zich op zijn 

kernkwaliteiten en kan daarin snel groeien. Daarom 

kunnen onze bedrijven topkwaliteit leveren.  14] 

8.5. Conclusie gentrifi cation.
Het streven naar gentrifi cation lijkt niet een doel 

op zich te moeten worden, gezien de criteria 

waaraan de wijk in ieder geval op dit moment niet 

aan voldoet en de lage score op aanvullende crite-

ria (afstand tot het centrum, diversiteit bewoners, 

noodzaak sloop/nieuwbouw, rent-gap, value-gap, 

aanwezigheid historisch vastgoed en karakteristieke 

panden, relatief gezien goedkope panden, goed 

imago, tolerante sfeer. Dit wordt mede ingegeven 

door het uitgangspunt dat er gebouwd dient te 

worden voor de huidige bewoners. Met het proces 

van gentrifi cation wordt een heel duidelijk andere 

leefstijl (de rode volgens Smartagent) binnenge-

haald dan de leefstijl die nu het beeld domineert 

(geel/groen = rustige stedelijk wonen). Gezien het 

slechte imago dat de buurt nu heeft lijkt het niet 

realistisch om een dergelijke creatieve doelgroep 

(veelal binnen de rode categorie) binnen te halen.

13.  The SmartAgent Company, (2008), De grote woontest 2008 in de regio Rotterdam, p.5.

14.  http://www.creativefactory.nl/over-de-cf, [bezocht op: 3-5-2011].
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Surinamers 10
Antillianen 6
Kaapverdianen 2
Turken 10
Marokkanen 7
Overig niet-westers 10
Autochtonen 44
Overige Europese Unie 8

 

 Totaal 
binnenstedelijk 

aantal
vertrekkers 

naar andere buurt dezelfde
buurt    

Oud Charlois 30 8   38
       

Buitenstedelijk 
aantal

vertrekkers 

totaal naar buiten 
de stad 

naar rest 
Nederland 

naar
buitenland 

bestemming 
onbekend 

Oud Charlois 31 17 4 10 62

    100

 

 

 
Onderwerp Perioden 1995 2000 2005 2009 2010 2011 
Gemiddelde huishoudengrootte aantal 2,35 2,3 2,27 2,23 2,22 2,2 

 

 
 

Surinamers 2,31
Antillianen 2,29
Turken 3,19
Marokkanen 3,40
Overig niet-westers 2,49
Autochtonen 2,31
Overige Europese Unie 2,17

 

 

 

1 2 3 4 5 6+ 
Surinamers 39 24 17 14 6 6 
Antillianen 40 27 14 12 6 6 
Turken 17 18 21 25 14 14 
Marokkanen 21 15 21 16 12 12 
Overig niet-westers 34 25 15 14 7 7 
Autochtonen 31 35 13 15 5 5 
Overige Europese Unie 35 35 14 11 4 4 

 

 

 
  1 kamer 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers 6 + kamers onbekend aantal kamers 

Oud Charlois 2 27 35 19 14 3 0 
 

9.1. Bevolkinssamenstelling Oud-Charlois naar etniciteit.

Bron: COS-Rotterdam, 2011

9.2. Mutaties inwoners Oud-Charlois in 2009. 

Bron: Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Bewerking door het COS.

9.3. Gemiddelde huishoudengrootte in Nederland.

Bron: CBS  2011.

9.4. Gemiddelde huishoudengrootte naar etniciteit in Nederland.

Bron: WBO 2002, bewerking DGW/NETHUR Partnership 37 2006.

9.5. Percentages van aantal personen per huishouden, 2010 – Buurt: Oud Charlois.

Bron: WBO 2002

9.6. Percentage woningen met aantal kamers, 2010 - Buurt: Oud Charlois. 

Bron: WoningBevolkingsOnderzoeksBestand (WBOB), Bewerking door het COS .
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9. 
Doelgroep.
9.1 Bevolkingssamenstelling.
Oud-Charlois is een wijk die midden in de Rotter-

damse samenleving staat en een grote diversiteit 

aan bevolkingsgroepen kent. De huidige bevolk-

ingssamenstelling binnen Oud-Charlois naar etnic-

iteit is weergegeven in fi g. 9.1. Naast de oorspron-

kelijke groep van autochtonen die ondertussen 

een minderheid vormt is met name de Turkse en 

Surinaamse gemeenschap sterk vertegenwoordigd 

(beiden met 10%).

Belangrijk is dat vooral de groep autochtonen 

onder druk staan. Het aandeel allochtonen is mede 

zo hoog omdat de groep autochtonen ontevreden 

zijn met de buurt en de eigen woning. Zoals in  

paragraaf 3.2 naar voren is gekomen, zijn het met 

name deze groeperingen (de groepen die zich het 

fi nancieel kunnen permitteren om de wijk te verla-

ten), die wegtrekken uit Oud-Charlois.

Van het aantal personen dat verhuist in Oud-Charlo-

is, vestigt slechts 8% zich elders in de wijk (fi g. 9.2.). 

Wat betreft de buurt kan in algemene zin worden 

opgemerkt, dat allochtonen en autochtonen 

weliswaar met elkaar gemeen hebben dat ze niet in 

een buurt met veel allochtonen willen wonen, maar 

dat de grens van het ‘te veel’ bij allochtonen hoger 

ligt dan bij autochtonen.  1] Een wijk die door alloch-

tonen nog als ‘gemengd’ wordt beschouwd, is in de 

ogen van autochtonen al snel een ‘zwarte wijk’  .  2] 

Hierdoor komen twee duidelijke doelgroepen naar 

voren: enerzijds de steeds kleiner wordende groep 

van autochtonen van twee volwassenen of twee 

volwassenen en kinderen en dezelfde samenstell-

ing voor allochtonen. 

In Nederland is de tendens dat de gemiddelde hu-

ishoudengrootte de afgelopen decennia steeds ver-

der daalt (fi g. 9.3.). Echter wanneer we kijken naar 

etniciteit, dan zien we dat met name allochtonen 

1.  Dekker, K. & G. Bolt (2005), Social Cohesion in Post-war Estates in the Netherlands: Diff erences between 

Socioeconomic and Ethnic Groups. Urban Studies 42, No. 13, pp. 2447-2470.

2.  Bolt, G., Permentier, M., (2006), Woonwensen van allochtonen, Utrecht, NETHUR.

grotere gezinssamenstellingen kennen, hoewel ook 

hier sprake is van geleidelijke afname van de grote 

gezinnen.  3]  De afname van het percentage grote 

gezinnen bij allochtonen is tevens de oorzaak voor 

de toename in het aantal vierkante meters per gez-

inslid bij deze groepen. 

Wanneer we bovenstaande tabellen combineren, 

dan zien we dat gezinnen van Turkse en Marok-

kaanse herkomst (samen goed voor 17% van de in-

woners van Oud-Charlois) respectievelijk 3,19 en 3,4 

personen per huishouden kennen. Het gemiddelde 

aantal kamers voor deze bevolkingsgroepen is 3,9 

en 3,5 (dit betekent een bezetting van 0,87 en 0,97 

personen per kamer) dit ligt een stuk hoger dan bij 

autochtonen. (2,31 is de gemiddelde gezinsgrootte, 

4,1 het gemiddelde aantal kamers en 0,56 personen 

per kamer).  Zodra de fi nanciële positie het toe 

laat zien we dat allochtonen grotere huizen (meer 

vierkante meters) met een hoger aantal kamers 

gaan bewonen. In het streven naar een passende 

woning op gebied van aantal kamers en vierkante 

meters, zien we dat er geen onderscheid tussen 

allochtonen en autochtonen.  4]  Daarnaast best-

eden allochtonen ook procentueel een even groot 

bedrag aan woonkosten/lasten als autochtone 

mensen. Uit fi guur 9.6. blijkt dat deze 4+ woningen 

beperkt voorradig zijn in de wijk, namelijk 36% (ook 

in verhouding tot Rotterdam 43%).

Het aantal kamers per woning zal voor een aantal 

met name Turkse en Marokkaanse gezinnen nog 

hoger liggen gezien het belang dat gehecht wordt 

aan aparte ruimten voor mannen en vrouwen. Deze 

scheiding staat niet los van de scheiding tussen 

openbaar en privé. Als de man bezoek krijgt kan hij 

naar de gastenruimte gaan; terwijl de vrouw in het 

privé-vertrek blijft. Hier dient de plattegrond dus 

enigszins rekening mee te houden. Echter plat-

tegronden die hierop gebaseerd zijn, zijn niet per 

defi nitie succesvol.  5]

Wanneer we de grootte van het gezin 1 op 1 ko-

ppelen aan het aantal slaapkamers en voor het 

totaal aantal kamers dit vermeerderen met 2 (twee 

woonkamers), dan komen we voor een gemiddelde 

3.  Bolt, G., Permentier, M., (2006), Woonwensen van allochtonen, Utrecht, NETHUR.

4.  http://www.buildingbusiness.com/artikel.asp?ID=1367, [bezocht op: 3-5-2011].

5.  VROM-raad (2002), Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen, Den Haag: VROM-raad, p.89.
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9.7.Woningen met kamertal voor de verschillende gemeenten rondom Rotterdam. Bron: Gemeente Rotterdam, Woonruimteverdeling 2010.

9.8.Ranglijst buurten in Rotterdam met, a) 4-kamer woningen, b) 5-kamer woningen en c) 6+kamerwoningen. Bron: COS Rotterdam.
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woning uit op 5,19 kamers voor Turkse gezinnen en 

5,4 kamers voor Marokkaanse gezinnen. Dit betek-

ent dat 5 en 6-kamer woningen wenselijk zijn. Uit 

de statistieken voor percentage-woningen met 

aantal kamers (fi g. 9.6.), zien we heel duidelijk dat 

deze woningen er nauwelijks zijn (17% 5+ kamer 

woningen) in Oud-Charlois.

Uit fi guur 9.7. wordt duidelijk dat een groot aantal 

omliggende gemeenten uit de stadsregio op het 

gebied van woningen met een groot kamertal een 

veel aantrekkelijker woningaanbod kent dan Rotter-

dam (waarbij Oud-Charlois nog ongunstiger is). In 

een aantal gevallen vormen de 4-kamerwoningen 

zelfs het procentueel grootste deel van het wonin-

gaanbod en vormen 5+ kamerwoningen meer dan 

10% van het aandeel. 

Uit de gecombineerde analyse van de typologie van 

de woningen in Oud-Charlois en de eigendoms-

verhoudingen van de woningen in Oud-Charlois 

(fi g. 3.3. en fi g. 3.4. ), blijkt dat het aandeel eengez-

inswoningen laag is (9% in Oud-Charlois tegenover 

15% in de deelgemeente Charlois en 24% in Rot-

terdam) en dat woningen die relatief gunstig zijn 

om samen te voegen (boven- benedenwoningen) 

weliswaar ruim aanwezig zijn in Oud-Charlois (18% 

in Oud-Charlois tegenover 11% in de deelgemeente 

en 9% in Rotterdam, zie fi guur 3.4.), maar dat deze 

dat vrijwel allemaal in particuliere handen zijn. Een 

structurele manier voor een corporatie om boven- 

benedenwoningen samen te voegen is dus niet 

mogelijk. Om toch invulling te geven aan met name 

de behoefte aan grondgebonden 4+kamerwonin-

gen (en dan vooral 5+ kamerwoningen) zal nieuw-

bouw noodzakelijk zijn. Een gebied dat zich hier-

voor uitstekend leent is het reeds braakliggende 

terrein van de Voornse Vliet. Hier heeft vanouds een 

lage dichtheid aan woningen gestaan, waardoor de 

voorwaarde van een groen karakter in combinatie 

met het voornamelijk bouwen van eengezinswon-

ingen bereikbaar is zonder qua dichtheid te zeer af-

wijkend te worden ten opzichte van de bebouwing 

in het verleden en ten opzichte van de huidige 

omliggende bebouwing.
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10. 
Locatiekeuze.
In Oud-Charlois is het aandeel woningen dat in bez-

it is van woningcorporaties beperkt tot 37%. Hoew-

el dit ten opzichte van bijvoorbeeld Carnisse (13%) 

nog hoog is zijn er wijken in de deelgemeente waar 

dit percentage aanmerkelijk hoger ligt (Pendrecht 

63% en Zuidwijk 69%).  1]  Daarnaast is het corpo-

ratiebezit nogal versnipperd in de bouwblokken 

dan wel beperkt tot een specifi eke rij appartement-

en. Vrijwel nergens is een ‘buurt’ door de corporat-

ies opgetrokken. Hierdoor is het bij een eventuele 

ingreep, waarbij woningen worden samengevoegd 

om tot woningdiff erentiatie te komen, vrijwel ner-

gens mogelijk om dit per blok aan te pakken. Het is 

dan aan individuele bewoners om bij leegstand de 

kans te grijpen om appartementen dan wel boven/

beneden woningen samen te voegen. Een van de 

weinige mogelijkheden hiertoe zou het apparte-

mentcomplex aan de Verboomstraat zijn, tussen de 

Voornsevliet en Barendregtstraat, echter ook hier 

betreft het niet een geheel woonblok. 

Op dit moment is er evenwel een braak stuk 

liggend terrein, genoemd: ‘Voornse Hof’, waar 

oorspronkelijke woningbouw uit de jaren ‘50 enkele 

jaren geleden is gesloopt. Deze woningbouw lag 

in een grotere buurt waarin eind jaren ‘30 laag-

bouw (boven/beneden woningen) zijn gelegen. Dit 

plan is mogelijk mede vanwege de oorlog nooit in 

oorspronkelijke vorm gerealiseerd. Het plan van de 

Voornse hof behelsde oorspronkelijk 36 intramurale 

woningen (voor 6 woongroepen), huisvesting voor 

de zorgdrager (variërend tussen 1000-1600m2 GBO) 

en 120 levensloopbestendige woningen in de vorm 

van appartementen. Het totale BVO zou 17600m2 

zijn geweest. De implementatie is vanwege de 

fi nanciering stil komen te liggen. Thans is er een 

nieuw plan naar ontwerp van De Nijl architecten 

opgesteld, waarin ruimte is voor 47 eengezinswon-

ingen in combinatie met 1050m2 zorgvoorzienin-

gen aan de Verboomstraat. Daarnaast wordt het 

stratenpatroon uit het oorspronkelijke jaren ’30 

1.  COS, http://rotterdam.buurtmonitor.nl/, [bezocht op: 12-6-2011].

plan weer hersteld. Dit plan is nog niet defi nitief 

goedgekeurd door de deelgemeente. Wanneer dit 

ontwerp gelegd wordt op het in deze afstudeerop-

gave gekozen plangebied dan resulteert dit in 

totaal:

- 95 woningen in plangebied

- 10 woningen in oorspronkelijk gebied

- 25 woningen met werken aan huis

(5 met 102m2 inc. opslagruimte)

- 36 woningen met eigen tuin

- 40 woningen met gemeenschappelijke

tuin.

95 op 2,37 hectare = 40 woningen/hectare.

Dit terrein biedt echter ook kansen om op een 

andere intensievere manier te worden gebruikt. 

Zo kunnen de omliggende straten en woningen 

in samenhang met de openbare ruimte nauwer 

worden betrokken, waarbij ook een hogere di-

chtheid van woningen gerealiseerd zou kunnen 

worden. Tevens is dit een kans om nieuwe typolo-

gieën woningen en grotere woningen te realiseren. 

De buurt ligt centraal ten opzichte van twee ba-

sisscholen en een school voor VMBO. Van de oor-

spronkelijke functies in dit plangebied zijn alleen 

de speeltuin en een woningbouw complex voor 

ouderen nog aanwezig. Voor dit laatste wordt thans 

door medestudent Karin Snoep een woonzorg/

complex ontwikkeld in het woonblok tussen de 

Boergoensevliet / Schilperoortstraat.
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11. 
De speeltuin als 
basis voor de 
buurt.
11.1. De buurtfunctie van de speeltuin.
Uit de analyse is naar voren gekomen dat de hu-

isvesting van de huidige bewoners centraal staat. 

Daarnaast is naar voren gekomen dat sociale 

en fysieke binding met de buurt van groot be-

lang is in het ontwikkelen van oplossingen in de 

stedenbouwkundige opgave in Rotterdam-Zuid. 

Het creëren van een sense op place en place at-

tachment staat hierin centraal. Wanneer gedacht 

wordt aan een ontbrekende functie of een functie 

met toegevoegde waarde in de huidige wijk, dan 

is het duidelijk dat ook in deze functie de bewon-

ers opnieuw centraal staan. Dit betekent dat het 

ontwerp van de ruimte gericht dient te zijn op 

buurtfuncties die laagdrempelig zijn op sociaal, 

economisch en fysiek gebied. Deze functie is in het 

belang zijn van de huidige bewoners, maar kan 

tevens wijkoverstijgend zijn, waarbij het recht doet 

aan de achtergrond van de huidige gemeenschap-

pen. Een dergelijke functie is te vinden in de hoek 

van culturele activiteiten, sport, muziek etc.  

Uit de analyse van de wijk is naar voren gekomen 

dat veel functies buiten de wijk liggen en daar 

opgenomen zijn in het enorme karakter van het 

Zuidplein. Veel functies hebben daardoor een wi-

jkoverstijgende bestemming gekregen. Een aantal 

van deze functies zou op kleinere schaal als wijk-

functie kunnen functioneren (cultuurpodia, sportfa-

ciliteiten etc.), waardoor ze verankerd zouden zijn in 

de wijk, doordat ze een belangrijke sociale functie 

kunnen hebben als plaatsen van ontmoeting en 

verblijf in de openbare ruimte. De locatie van deze 

functies aan het Zuidplein maakt van deze functies 

weer ‘non places’. 

Een functie die reeds sterk verankerd is in de wijk/

buurt van het plangebied is die van de speeltuin. 

De speeltuin is georganiseerd in een vereniging van 

350 leden (kinderen) en neemt ongeveer 4500m2 

aan ruimte in het plangebied in. Hiermee behoort 

de speeltuin tot de middelgrote speeltuinen in Ned-

erland.  1]  De buurtfunctie van een speeltuin wordt 

in onderzoek van het NUSO op verschillende pun-

ten als sterk onderschreven. Het NUSO schat dat 

er gemiddeld 11,5 miljoen bezoekers naar speel-

tuinen in Nederland gaan. Het gaat om 220.000 

leden en 20.000 vrijwilligers. Tweederde van de 

speeltuinen geeft aan dat ze ontmoetingsplekken 

zijn voor buurtbewoners in de wijk en dat ze ook 

andere activiteiten organiseren. Het gaat hierbij 

om functies die verschillen van knutselmiddagen 

en speurtochten tot faincy fairs en bingoavonden.  2]  

De speeltuinvereniging is een laagdrempelige ac-

tiviteit, waarbij de graad van organisatie dusdanig 

laag is dat er geen barrières zijn voor personen in de 

doelgroep om lid te worden. Ook in fi nanciële zin 

liggen de drempels erg laag (lidmaatschap gemid-

deld €17,5 per jaar). De speeltuin kan fungeren als 

parochiaal domein, waarin de besloten leefwereld 

van de woning zich kan uitstrekken in het semi-

publieke domein, waardoor de leefwerelden van 

verschillende groepen die sociaal gezien vaak gesc-

heiden zijn ruimtelijk door elkaar lopen. Ze maken 

gebruik van dezelfde ruimte om hun dagelijks leven 

te organiseren. 

11. 2. Het nut van wederkerigheid en het ver-
sterken van de functie van de speeltuin.
Op buurtniveau is het (her)kennen en gekend 

worden het basisniveau van de relaties tussen 

volwassenen en kinderen in een wijk. Reijndorp en 

Van der Zwaard zien dit als basis voor pedagogische 

kwaliteit.  3]  Voor het goed functioneren van relat-

ies tussen volwassenen en kinderen is het volgens 

de auteurs belangrijk dat er wederkerige relaties 

worden aangegaan tussen deze twee groepen. Op 

dat moment zijn kinderen niet langer alleen ob-

jecten van zorg en toezicht, maar worden gezien 

als mensen die iets kunnen bijdragen aan een wijk 

of aan de mensen in de wijk.  4]  Het gaat hierbij 

dan niet alleen meer om de levendigheid en sfeer 

1.  Abraham, Manja, Kleuver, Justin de, Soomeren, Paul van, (2010), Buurtfunctie terug naar de speeltuin. 

Onderzoek onder leden en niet leden van de NUSO, Amsterdam, p. 37.

2.  Ibidem, p. 37.

3.  Reijndorp, Arnold, Van der Zwaag, Joke (2007) Kan en wil ik hier mijn kind laten opgroeien? Manieren 

om de pedagogische kwaliteit van een wijk te monitoren, (p. 4). http://www.jokevanderzwaard.nl/html/

documents/pedagogischekwaliteittekstdef081007.pdf, [bezocht: 11-6-2011]

4.  Ibidem, (p.4).
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die kinderen en jongeren in de wijk met zich mee-

brengen als gevolg van beweging en geluid, maar 

ook kinderen kunnen wijk hun positie en reputatie 

ook verbeteren door iets voor anderen te doen, als 

vrijwilliger of als bijbaantje. Juist niet vanuit de rol 

van kind van een ouder, maar in een andere context 

willen ze wel graag nuttig zijn. Volwassenen kunnen 

in dat soort situaties hun kennis, kundes en ervarin-

gen doorgeven. Het streven is niet gelijkheid tussen 

de generaties, maar gelijkwaardigheid, en vooral 

wederkerigheid. Want wederkerigheid is een belan-

grijke basis voor duurzame relaties.  5] 

Het ontwerp van het plangebied dient dus geba-

seerd te zijn op de mogelijkheid om deze wederk-

erige relaties op te bouwen, te benutten en te 

versterken. De basis in het plangebied is hiervoor 

aanwezig in de huidige stedenbouwkundige en 

ruimtelijke structuur. Naast de genoemde speeltuin, 

zijn in het plangebied drie scholen in de directe 

aangrenzende omgeving aanwezig (de Protestants 

Christelijke Wilhelminaschool ligt aan de rand van 

het plangebied en de Openbare basischool de 

Triangel en de ISG Ibn Galdoun VMBO liggen op 

minder dan 200m hier vandaan). 

11. 3. Functie van de speeltuin in Oud-Charlois. 
De speeltuin in Oud-Charlois is ook een vereniging. 

Er zijn ongeveer 350 leden (kinderen). In de speel-

tuin zijn diverse speeltoestellen, een klein zwem-

bad (5m in diameter), een klein gebouwtje waar 

snacks worden verkocht, er naast gelegen is een 

voetbalveldje. De doelgroep is voornamelijk tussen 

0-13 jaar. Hiermee zou de speeltuin reeds nu een 

belangrijke functie vervullen voor de waarde van 

de buurt wanneer hier nieuwbouw van woningen 

zou worden gerealiseerd. Zoals gezien is de nieu-

wbouw mede gericht op jonge gezinnen, waarvan 

eerder is gebleken, dat wanneer de kinderen de 

schoolgaande leeftijd hebben bereikt de ouders 

vaak wegtrekken. Door de speeltuin kan een veil-

ige speelomgeving worden gecreëerd die voor de 

nieuwe en huidige bewoners aantrekkelijk is. Hier-

mee kan een semi-openbare ruimte worden ver-

kregen, die heel duidelijk op de doelgroep is geënt. 

Doordat de speeltuin tevens connecties heeft met 

functies in de omgeving; de Protestant Christelijke 

5.  Reijndorp, Van der Zwaag, ibidem, p.4.

Wilhelmina Basisschool met daarin ook de functie 

van peuterspeelzaal en in de toekomst een BSO, 

neemt deze functie nog toe. Deze functies zouden 

aanmerkelijk kunnen worden versterkt inzowel 

kwalitatief sociale zin als in ruimtelijke zin. Hierbij 

kunnen wederkerige relaties de basis vormen. 

De speeltuin functioneert op dit moment op basis 

van het werk van vrijwilligers (ouders) en ter onder-

steuning twee (deeltijd)krachten. De aanwezigheid 

van de speeltuin zorgt voor levendigheid en een 

actief gebruik van de semi-openbare ruimte en het 

genereert het nodige voet- en fi etsverkeer (er zijn 

ook veel leden die op fi etsafstand wonen). Dit zorgt 

voor vertrouwde relaties tussen volwassenen en 

kinderen in het straatbeeld.  6]  Daarnaast vormt het 

als ‘groengebied’ een afwisseling binnen een gebied 

met veel woningbouw (70,5 woningen/hectare). 

Tussen de volwassenen die actief zijn in de speel-

tuin bestaat al een soort wederkerigheid. Het 

vrijwilligerswerk in de speeltuin geeft de mogelijk-

heid om bepaalde relaties met elkaar aan te gaan, 

het beheren van de speeltuin en het oppassen op 

de aanwezige kinderen, terwijl anderen verant-

woordelijkheid nemen ten aanzien van het onder-

houd. De goed onderhouden staat van de speeltuin 

in combinatie met de drukte en frequentie van het 

gebruik toont aan dat deze relaties goed zijn. De 

scholen maken actief gebruik van de speeltuin, die 

een lidmaatschap voor scholen open stellen (zo is 

er ook een school uit Pendrecht die er gebruik van 

maakt). Directe intensieve samenwerking is verder 

mogelijk op het gebied van overblijf mogelijkheden 

voor de scholen en de BSO. Deze educatieve relatie 

met de scholen zou verder kunnen worden uitgeb-

reid door de functie van een collectieve groenten-

tuin en ‘stadskas’ op te nemen in dit plangebied. 

Een dergelijke functie zou een koppeling kunnen 

gaan vormen tussen tuinbouw, buiten leven, edu-

catie lager onderwijs (o.a. Wilhelmina school) en 

beroepsonderwijs, waarin kinderen en jongeren 

(onder begeleiding van volwassenen) kennis maken 

met gezonde voeding, de herkomst van groenten 

en fruit. Hieruit zou een soort ondernemers activ-

iteit opgezet kunnen worden, waarbij groenten en 

fruit aan de lokale buurtsuper, markt en zorginstell-

6.  Reijndorp, Van der Zwaag, ibidem, p.4
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ingen kunnen worden geleverd of gebruikt worden 

in een horecavoorziening die een aanvulling kan 

vormen op het eigen verkooppunt van de speel-

tuin. Hierbij kan worden aangesloten bij initiatieven 

als stadslandbouw in Rotterdam, waardoor wordt 

de speeltuin als ontmoetingsplek wordt uitgebreid. 

Niet alleen directe gebruikers van de speeltuin 

maar ook bezoekers van de horecagelegenheid ont-

moeten elkaar hier, waarbij de (vroege) openings-

tijden van de speeltuin de tijden van activiteit in de 

horecagelegenheid versterkt. Op deze wijze wordt 

de rol van kinderen en jongeren (als vrijwilliger, een 

baantje of opleiding) zichtbaar gemaakt in de wijk, 

wat de eerder genoemde wederkerigheid van de 

relaties tussen volwassenen en kinderen/jongeren 

versterkt.

De buitenactiviteit van speeltuin zou verder kun-

nen worden versterkt door het te koppelen aan een 

sportactiviteit. Dit zou kunnen in de vorm van een 

zwemvijver, die tevens dienst kan doen als rand 

afscheiding tussen privé ruimte van de bewoners 

en de collectieve ruimte van de speeltuin. Hiervoor 

biedt het plangebied voldoende ruimte. Hiermee 

wordt in de zomer een sterke extra functie onderge-

bracht in de wijk. Het dichtstbijzijnde buitenzwem-

bad is namelijk in Pernis. In ruimtelijke en fysieke 

zin kan een zwemvijver d.m.v een natuurlijke en 

ecologische aanleg een grote aanwinst zijn voor de 

buurt, in tegenstelling tot veel ‘klassieke’ buitenz-

wembaden die vaak aan de rand van de stad zijn 

gesitueerd, nauwelijks een relatie aangaan met de 

omgeving, kostbaar zijn in aanleg en onderhoud. 

Als referentie zou kunnen dienen ’t zwarte plasje in 

Hillegersberg wat een natuurzwembad is met een 

zwemvereniging. De schaal hiervan is echter groter 

dan wat mogelijk is in het plangebied. 

De kas, groententuin, speeltuin en zwemvijver 

kunnen fungeren als parochiaal domein, waarin de 

besloten leefwereld van de woning zich kan uit-

strekken in het semi-publieke domein, waardoor 

de leefwerelden van verschillende groepen die 

sociaal gezien vaak gescheiden zijn ruimtelijk door 

elkaar lopen. Ze maken gebruik van dezelfde ruimte 

om hun dagelijks leven te organiseren. Doordat er 

een sociale, ecologische, educatieve en ruimtelijke 

context in het plangebied ontstaat, met ook kop-

pelingen buiten de wijk is de kans op succes groter 

en het geheel minder kwetsbaar indien één van de 

afzonderlijke elementen weg zou vallen. Juist een 

dergelijke structuur gebaseerd op wederkerigheid 

dient niet afhankelijk te zijn van een dominante 

factor op één van deze vlakken (sociaal - vrijwillig-

heid, economisch - subsidie, educatief - een enkele 

school). 

11. 4. De sociale context van een stadskas en 
buurtmoestuin.
Gezonde voeding
Mits de grond goed is gecontroleerd is de oogst 

van de Buurtmoestuin erg gezond. Er worden geen 

chemicaliën gespoten en er komt geen voedingsin-

dustrie aan te pas.

Lichamelijke beweging.
Het bewerken van de grond is gezond en soms li-

chamelijk zwaar werk. Dit komt de gezondheid van 

mensen met een zittend beroep ten goede.

Milieu.
Doordat de hele buurt meer in zicht komt gaan 

mensen mogelijk vaker dicht bij huis boodschap-

pen doen (en laten daarmee de auto thuis). 

Culturele achtergronden.
De Rotterdamse bevolkingsgroepen hebben hun ei-

gen eetcultuur en gewoontes meegenomen. Deze 

eettradities zijn bij de ene cultuur sterker ontwik-

keld dan bij de andere; ook de hang naar de tradi-

ties is bij de ene cultuur groter dan bij de andere. 

In ‘Rotterdams kookboek. Ingrediënten, recepten 

en achtergronden van 13 culturen’, verwoord Linda 

Roodenburg dit als volgt: ‘We verlangen allemaal 

op gezette tijden naar de geuren en smaken van 

gerechten die onze oma en moeder vroeger maak-

ten. Ze geven een gevoel van thuis zijn, ergens 

bijhoren, van vriendschap en familiebanden. Iedere 

cultuur kent hoogtijdagen met rituelen en speciale 

gerechten. Nederlanders willen oliebollen op oud-

erjaarsavond, voor een Arubaan is een kerstfeest 

ondenkbaar zonder ham di pascu, bij een joodse 

sjabbatmaaltijd hoort challah, een ramadanavond 

zonder harira is voor Marokkaanse moslims niet 

compleet en een Chinees Nieuwjaar zonder vis op 

het menu belooft niet veel goeds. ‘Soulfood’ wordt 

het wel genoemd, gerechten die horen bij het 
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beleven van de eigen cultuur.’   7]  Hiermee wordt de 

eetcultuur achter de voordeur gekenmerkt, maar 

op straat gedragen Rotterdammers zich anders. Op 

straat wordt veel gegeten. Hier zie je hoe de eet-

culturen zich mixen; de klandizie trekt zich niks aan 

van cultuur of achtergrond van het eten, of zoals 

Roodenburg het zegt: ‘vooral jongeren maken van 

de anonimiteit en vrijheid van de straat gebruik om 

te ontsnappen aan de codes van het thuisfront’.   8] 

Jongeren.
Jongeren zien weer waar hun eten vandaan komt 

en leren zich op andere en gezondere manieren te 

vermaken dan nu vaak het geval is. Jongeren kun-

nen op educatieve wijze in aanraking komen met 

bepaalde commerciële activiteiten.

Kennis en vaardigheden.
Door met allerlei andere mensen samen te werken, 

dingen te organiseren, workshops te volgen, etc. 

neemt het kennis- en vaardigheidsniveau van de 

buurt toe.

Zelfredzaamheid.
De zelfredzaamheid van de buurt als geheel neemt 

toe. Mensen zijn in staat hun eten te verbouwen, ze 

weten wat ze als buurtbewoners aan elkaar hebben 

en waar iedereen goed in is en er een sterker sociaal 

netwerk ontstaat.

Biodiversiteit.
Het aantal verschillende planten en bomen neemt 

toe waardoor er ook meer insecten, vogels en an-

dere kleine dieren een plaats kunnen vinden.

11. 5. Economisch model.
Veel initiatieven en projecten binnen de stedelijke 

vernieuwing zijn gebaseerd op een zekere vorm 

van vrijwilligheid. Hoewel Nederland een hoge 

graad van vrijwilligerswerk kent is dit in veel geval-

len beperkt tot enerzijds autochtone en anderzijds 

tot bevolkingsgroepen uit de hogere sociale mi-

lieus. De vraag is dan ook, waarom in wijken waarin 

de sociale en fysieke binding met de wijk al onder 

druk staat bewoners zich tijd, moeite en inzet zoud-

en getroosten in de openbare ruimte. Met andere 

7.  Roodenburg, Linda, (2008), Het Rotterdams. Ingrediënten, recepten en achtergronden van 13 culturen, 

Rotterdam, Uitgeverij Madame Jeanet, p.17.

8.  Ibidem, p. 496.

woorden: ‘what’s in it for me’. Woningbouw verenig-

ingen (Vestia is eigenaar van 2/3 van het terrein van 

het plangebied) zouden moeten kijken naar nieuwe 

vormen van contracten met hun klanten. Niet 

langer puur huur voor gebruik van de woning en 

een deel energiekosten, maar een meer fl exibeler 

systeem, waarbij de huurder bij het nemen van ve-

rantwoordelijkheden ten aanzien van de woningen 

en collectieve ruimte een restitutie op de huur kan 

verdienen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de huurder 

een deel van het onderhoud van de woning op zich 

neemt, verantwoordelijkheid krijgt over het toez-

icht en onderhoud van de collectieve ruimte van de 

woningen of zich voor korte of langere tijd commit-

teert aan gebruik en onderhoud van de collectieve 

tuin. Bij woningeigenaren zouden dit activiteiten 

kunnen zijn die onder worden gebracht in de VVE. 

Hierbij zou ook aansluiting kunnen worden gezocht 

bij de VVE010 die in Rotterdam actief is. 

Op deze wijze kunnen woningbouwcorporaties op 

een andere manier zonder afhankelijk te zijn van 

inzet op basis van vrijwilligheid een zeker commit-

ment bij hun bewoners verwachten. Ook dit is een 

vorm van wederkerige relatie. Tevens kunnen de 

corporaties de kosten van collectief beheer en on-

derhoud reduceren, waardoor één van de oorzaken 

van de geleidelijke verslechtering van het directe 

rendement uit de woningexploitatie kan worden 

beheerst.  9] 

9.  http://www.icp-group.nl/userfi les/downloads/presentatieortecjconijn.pdf , [bezocht: 11-6-2011]
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12. 
De ruimtelijke op-
gave.
12.1 Woningen. Kwantitatief.
Woningdichtheid.
Oud-Charlois kent een oppervlakte van 94 hectare. 

Het huidige aantal woningen is 6629. Dit is 70,5 

woningen/hectare. Wanneer er bijvoorbeeld wordt 

ingezoomd op de buurt ‘Charloisse tuinen’ even ten 

noorden van het plangebied dan is er sprake van 

ongeveer 100 woningen/hectare. Deze hoge dich-

theid is niet direct uit het straatbeeld af te leiden, 

enerzijds omdat de woningen soms qua uiterlijk 

het idee geven van eengezinswoningen waar het 

boven/beneden woningen betreff en, anderzijds 

omdat met een gemiddelde woningoppervlakte 

van ±70m2 de footprint relatief laag ligt. De opgave 

luidt om binnen het plangebied (2,37hectare) ee-

nzelfde stedelijke structuur en beleving te blijven-

ervaren. Dat betekent concreet dat er per hectare 

en gelijkblijvende hoeveelheid BVO gerealiseerd 

dient te worden. Aangezien de gemiddelde woning 

veel groter zal zijn dan in de rest van de wijk (70m2)

aantal woningen per hectare te realiseren, terwijl er 

grotere woningen worden gerealiseerd. Daarnaast 

worden er functies toegevoegd zoals de stads-

kas, het restaurant en groententuin, eventueel de 

zwemvijver en handhaving van de huidige speel-

tuin (±4000m2). 

 

Woningoppervlak.
De andere conditie waaronder de woningdichtheid 

tot stand dient te komen, is dat het gemiddelde 

oppervlak van de nieuw te realiseren (en samen-

gevoegde) woningen tussen de 100-120m2 moet 

komen te liggen.  1]  Dit is qua oppervlak de eerste 

ontbrekende trede in het woningbouw segment in 

de deelgemeente Charlois. Dit betekent dat bij geli-

jkblijvende dichtheid er 110m2 x 70,5 = 7755m2 BVO 

aan woningen per hectare gerealiseerd dient te 

1.  COS maakt onderscheid in vijf categorieën woningoppervlakte in Rotterdam: <75m2, 76-100m2, 101-

120m2, 120-140m2, >140m2. In nagenoeg heel Oud-Charlois maar zeker in het gebied ten Westen van 

de Boergoense Vliet valt het gemiddelde oppervlak per woning in een woonblok in de eerste of tweede 

categorie. Dus gekeken naar woningoppervlak is de eerste ontbrekende trede categorie 3.

worden. Het plangebied is 2,37 hectare. Dit betek-

ent dat er in totaal 167 woningen (bij een gemid-

delde van 110m2) gerealiseerd dienen te worden. 

Dit is een totaal woonoppervlak van 18.380m2 BVO. 

Dit betreft zowel samenvoegen, nieuwbouw als 

sloop/nieuwbouw. Echter door het combineren 

van typologieën (maisonnettes, appartementen, 

eengezinswoningen) kan er een hogere dichtheid 

worden gehaald.

12.2. Woningen. Kwalitatief.
Typologie.
Vervolgens zal er gekeken worden naar de won-

ingbouw typologie. De buurt wordt gekenmerkt 

door appartementen, boven/beneden woningen 

en in mindere mate galerijfl ats. De typologie van 

de eengezinswoning ontbreekt grotendeels. De 

inzet zal dus gericht zijn op maisonnettes, eengez-

inswoningen en grotere appartementen. Het doel 

van het ontwerp is om in het plangebied een 

mengeling van laagdrempelige functies (bestaande 

en toegevoegde) te realiseren die op verschillende 

schaalniveaus functioneren. Enerzijds is er de won-

ingbouw, waarbij door interventie in de bestaande 

voorraad en toevoeging van nieuwbouw tussen het 

schaalniveau van de woning en het schaalniveau 

van de wijk een schaalniveau wordt toegevoegd: 

het buurtschap / woonerf. Hierdoor ontstaat er 

een duidelijkere defi niëring en begrenzing van de 

buurt. Door het gelijktijdig toevoegen van nieuwe 

woningtypologieën, het uitbreiden en verankeren 

van de functie van de groententuin en stadskas 

en het herontwerpen van de functie van de speel-

tuin + zwemvijver, vindt er een herdefi niëring 

van de bestaande openbare ruimte plaats. Tevens 

ontstaat er een nieuwe relatie van de woningen 

t.o.v. de wijk, die inpasbaar dient te zijn binnen de 

bestaande fysieke en sociale structuren in de wijk.

Functie.
Een aantal van de woningen dat de grenzen van het 

plangebied vormt (de Voornse Vliet en de Baren-

dregtstraat) zal een combinatie zijn van woon/werk 

gelegenheid. Ook andere woningen zullen deze 

typologie bezitten. Afhankelijk van de ontwerp-

oplossingen worden deze ondergebracht in mai-

sonnettes/appartementen (50%) dan wel eengez-

inswoningen (50%). Het criterium zal in ieder geval 

zijn dat werken en/of wonen aan de straat vereist is. 
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Zelfstandige huurwoningen 
Met een gebruiksoppervlakte  Parkeerplaatsen per woningen 

a. <85m2     0,92 

b. 85m2 > en < 100m2   1,14 

c. >100m2    1,33 

 

Zelfstandige koopwoningen  Parkeerplaatsen per woningen 

a. <85m2     1,28 

b. 85m2 > en < 100m2   1,39 

c. >100m2    1,47 

12.1. Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Voornse Hof (februari 2009).
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12.3. Overige functies. Kwantitatief.
-Verenigingsgebouw van de speeltuin*

o Winkeltje/receptie; 10m2

o Verenigingszaal / ruimte voor andere activiteiten; 

150m2

o Toiletten

- Groentetuin; 500m2 

- Stadskas; 250m2 greenhouse*

- Horeca gelegenheid; Lunchroom/restaurant; 

150m2*

-Speeltuin 3000m2 (Ook hier kan worden verdicht).**

* Zowel de stadskas, de horecagelegenheid en de verenigingszaal 

kunnen mogelijk in een gebouw verenigd worden.
** De zwemvijver en de speeltuin kunnen mogelijk ruimte delen.

12.4. Overige functies. Kwalitatief.
De functies van Verenigingsgebouw van de speel-

tuin, stadskas, horecagelegenheid staan in nauwe 

(sociale, ruimtelijke, economische) relatie tot func-

ties uit de buurt; enerzijds de omliggende woning-

bouw en anderzijds de scholen in de buurt. Daar-

naast kan er (zie §11.3) een economische relatie 

worden aangegaan met de buurtsuper/groente-

boer. 

Een van de belangrijkste punten is de toegankeli-

jkheid van het gebied. Er is sprake van een gebied, 

dat (formeel) valt onder een vereniging (wie of wat 

zijn daar lid van?). Hieraan gekoppeld zijn bepaalde 

openingstijden, beperkte toegang en dus een 

beperkte openbare functie. In die hoedanigheid 

is er ook vaak sprake van een fysieke scheiding 

van het werkelijke openbare gebied en de ruimte 

die aan deze vereniging toe behoort. De woning-

bouw en het openbare groen zal maximaal moeten 

worden ingezet om, deze uit oogpunt van veilig-

heid en vandalisme noodzakelijke fysieke scheiding 

ruimtelijk en gevoelsmatig onderdeel te kunnen 

laten zijn met de omliggende buurt. 

12.5. Parkeren.
De dichtheid van de woningbouw in Oud-Charlois 

is op dit moment 70,5 per hectare. Het plangebied 

is 2,37 hectare groot. Om in het plangebied het 

aantal m2 BVO (bij een gemiddelde woninggrootte 

van 110m2) te garanderen wordt de woningdich-

theid 45 woningen per hectare. Dit betekent dat 

er ongeveer 106 woningen gerealiseerd dienen te 

worden. Voor parkeren gelden in het gebied van de 

Charloisse tuinen op dit moment de parkeernor-

men uit fi guur12.1.  2]

Er van uitgaande dat de verdeling huur/koop 50% 

is en met en gemiddelde oppervlakte van 110m2 

komt het aantal benodigde parkeerplaatsen voor 

de bewoners op (1,33 + 1,47) : 2 = 1,4 x het aantal 

woningen. De huidige straten bieden inclusief het 

vervallen van een parkeerzone in de Barendregt-

straat (567m-120m)= 447:6=75 parkeerplaatsen. Dit 

betekent dat de noodzaak om het parkeerprobleem 

op eigen terrein op te lossen groter wordt naar 

mate de dichtheid van het aantal woningen per 

hectare toe neemt. De speeltuin genereert op dit 

moment geen extra parkeerdruk. Wel valt te verwa-

chten dat het restaurant in combinatie met de stad-

skas enige parkeerdruk met zich mee zal brengen. 

Dit dient nader onderzocht te worden.

2.  Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Voornse Hof (februari 2009).
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13.
Conclusie.
Wanneer in Oud-Charlois gedeeltelijke herstruc-

turering en grootschalige renovatie plaats vindt dan 

is het uitgangspunt om d.m.v. het toevoegen van 

nieuwe woningtypologieën woningdiff erentiatie 

te bewerkstelligen. Hiermee kan de kracht van het 

sociale en economische kapitaal worden versterkt 

binnen de wijk. De ontbrekende schakel qua woon-

ruimte, is de woning met een grootte van 110m2. 

Deze woning (en de volgende schakel) zou kunnen 

voldoen aan de groep van gezinnen met kinderen. 

Deze doelgroep val in de typering van rustig ste-

delijk wonen. Wat betreft de locatie komt dan 

duidelijk het huidige terrein van de Voornse Vliet in 

aanmerking. Tevens biedt dit plangebied in combi-

natie met de woonfunctie, de ruimtelijke mogeli-

jkheden om functies te realiseren die dicht tegen de 

wensen van deze doelgroep aanliggen en waar-

van verwacht kan worden, dat die hier ook vanuit 

sociaal en economisch perspectief realiseerbaar en 

succesvol zijn. Omdat iedere vorm van herstructure-

ring en grootschalige renovatie een ingrijpend pro-

ces betekent dat van grote invloed kan zijn op de 

sociale, maar vooral fysieke binding van de huidige 

bewoners met de wijk, zal secuur invulling moeten 

worden gegeven aan dit proces. Dit betekent dat 

participatie van bewoners gewenst is, maar dat ook 

de periode waarin de wijk getransformeerd wordt 

naar een nieuw (uiteindelijk ook weer tijdelijk) doel, 

juist aangegrepen wordt om deze binding met de 

wijk te versterken door het initiëren van tijdelijke 

projecten. Hierbij kan worden ingesprongen op het 

specifi eke karakter van de wijk en haar bewoners; 

een identiteit die juist sterk aan verandering onder-

hevig is. 

De locatiekeuze, is deze gekozen om het rustige 

stedelijk leefmilieu (grote woontest 2008) dat hier 

al aanwezig was, te continueren. Hierbij wordt 

ingespeeld op functies, die dit leefmilieu onder-

steunen en in de wijk al aanwezig zijn en kunnen 

worden versterkt. Hierbij speelt de wederkerigheid 

van diensten een belangrijke rol. Met name die 

groepen die hun wooncarrière uiteindelijk willen 

voortzetten in Oud-Charlois zullen d.m.v. het verle-

nen van kortingen (woonlasten) gevraagd worden 

om als tegenprestatie bepaalde diensten te verle-

nen aan de buurt.

Het ruimtelijke model dat hiervoor ontwikkeld 

wordt, speelt hier op in door het creëren van een 

schakel tussen de buurt en de woning; het woonerf 

of buurtschap. Zowel in bestaande buurten kan dit 

relatief gemakkelijk worden gerealiseerd (ook daar 

waar vrij veel particulier bezit aanwezig is), terwijl 

in de nieuwbouw deze tussenvorm als basis kan 

dienen voor de realisatie van de buurt.
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