
IEDEREEN EEN AUTO 
VOOR DE DEUREILANDENBUURT: 

ONDERDEEL VAN DE STAD

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE 
EN ZUIDPLEIN

VERASSENDE WINKELS IN 
KLEINE STRATEN OM DE HOEK

Interie
ur

Reize
n

Ta
pas

Latin
 bar

Kinderb
oeken

Galerie

Keukens

Zonnestu
dio

Ta
pijte

n

Repro

DE GOEREESESTRAAT
ALS WANDELGEBIED 

MET WINKELS

TUINEN TERUGGEVEN
AAN BEWONERS

PARKEREN
ONDER HET 

AMELANDSEPLEIN

TUINEN VERKLEINEN
VOOR DE UITBOUW

VAN WONINGEN

WOONBLOKKEN
VERBINDEN

TOTALE SLOOP
VOOR

BOS CARNISSE

AMELANDSEPLEIN ALS 
WOONKAMER VOOR DE BUURT

VOORZIENINGEN VOOR 
WIJK ÉN STAD

EEN PORTIEK ERTUSSENUIT

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDING VAN WONINGEN

ONZE STRAAT

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

EEN STUKJE STRAAT BIJ DE 
WONING

GEZAMENLIJKE RUIMTE

BUITENSPELEN VOOR DE 
WONING

EEN GEDEELDE TUIN

0 5 25 50 m

20 m

17 m

11 m

11 m

12 m

legend
building

private outdoor space

collective outdoor space

cooperative controlled 
space

cooperative controlled 
indoor space

regulated entrance

fence

informally appropriated 
public space

KEUZE VAN TOEGANG TOT DE 
WONING

ROUTE VAN VERBLIJFSRUIMTES 
WOONBLOK ALS COÖPERATIE

EEN EIGEN VOORDEUR

INGANG VAN DE WIJK

DE TUSSENTIJD

DE GEVEL ALS UITHANGBORD 
VAN JE CULTUUR

PATRONEN VOOR DE 
EILANDENBUURT

Een ontwerptaal voor co-creatieve 
stedelijke herontwikkeling

Jurrian Arnold
juli 2013

bijlage I bij thesis:
“ontwerp voor co-creatie”



2



INLEIDING

Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste 
bouwstenen voor het ontwerp voor de herontwikkeling van 
de Eilandenbuurt in Carnisse - Rotterdam. Het is onderdeel 
van mijn afstudeeronderzoek als stedenbouwkundige 
ontwerper aan de TU Delft. 

De afstudeeropgave gaat over binnenstedelijke 
herontwikkeling van een woonwijk. Dit gaat veel mensen 
aan, in het bijzonder de inwoners van de Eilandenbuurt. 
Daarom is er gezocht naar een vorm die de uitgangspunten 
voor het ontwerp zo kan beschrijven dat ze ook buiten het 
vakgebied of de professionele wereld, te begrijpen zijn en 
in de praktijk gebracht kunnen worden. 

De vorm die gekozen is, is de patroontaal, oorspronkelijk 
ontwikkeld door Christopher Alexander. De patroontaal 
is een ontwerpinstrument dat helpt om de kern van 
ontwerpbeslissingen te beschrijven en in verband 
te brengen met andere ontwerpbeslissingen. Zoals 
Alexander het uitlegt: “ieder patroon beschrijft een 
probleem dat zich op talloze manieren voordoet in onze 
omgeving. Vervolgens beschrijft het patroon de kern 
van de oplossing, op zo’n manier dat deze een miljoen 
keer gebruikt kan worden, zonder één keer hetzelfde te 
doen” (Alexander et al. 1977, p.10). Daarnaast heeft de 
patroontaal een leefbaarheidsdoel: het in staat stellen 
van mensen om zelf de eigen leefomgeving te kunnen 
verbeteren (Van Dorst 2005). Daarmee kan een patroon 
zowel een communicatiemiddel zijn tussen bewoners en 
bouwpartijen, als een inspiratiebron.

bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”



 > Patroonveld

Doordat de patronen met elkaar in verband 
staan, wordt de relatie tussen verschillende 
schalen duidelijk. Wanneer ze op schaal en 
abstractieniveau gesorteerd worden, ontstaat 
er een veld van patronen waarbij de onderlinge 
relaties zichtbaar worden.

De patronen in de dit boekje zijn ontstaan vanuit mijn 
onderzoek en ontwerpstudies in de Eilandenbuurt. Eén van 
de belangrijkste onderdelen daarvan was een workshop 
met een negental bewoners uit de Eilandenbuurt. Hierin 
zijn verschillende conceptpatronen besproken, gewogen, 
verbeterd en zijn er compleet nieuwe patronen ontstaan.

LEESWIJZER

De patronen in dit boekje zijn geordend naar de schaal van 
stedelijke ruimte van de oplossingen. Dit is op de schaal 
van de stad, de schaal van de wijk en de schaal van de 
buurt of directe omgeving van de woning. 

Ieder patroon is geschreven volgens hetzelfde stramien: 
titel, veronderstelling, toelichting, toepassing en 
verwijzing. De titel, veronderstelling en toelichting 
beschrijven de kern van het patroon. De toepassing 
beschrijft hoe het patroon vorm heeft gekregen in het 
ontwerp. De verwijzing brengt deze oplossing in verband 
met andere oplossingen op een hogere of lagere schaal.

Het laatste patroon is leeg. De kunt u zelf invullen. 
De patroontaal is namelijk geen eindige set. Zij kan 
voortdurend worden uitgebreid en aangepast. 
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Bewonersworkshop

Deze afbeelding geeft het resultaat van 
de workshop met bewoners weer. Het laat 
zien welke patronen positief beoordeeld 
zijn (groen) en welke negatief (oranje). Hoe 
groter, hoe belangrijker in de discussie. De 
gearceeerde patronen zijn in de workshop tot 
stand gekomen. 

Zie bijlage II: verslag bewonersworkshop
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veronderstelling:  Ruimte voor co-creatie is ruimte die mensen in staat 
stelt om gezamenlijk hun woonomgeving te verbeteren.

Toelichting: Er zijn verschillende plekken in Rotterdam waar 
bewoners de ruimte hebben om zelf kwaliteit toe te voegen aan de 
woonomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin 
of een ruimte om kunst tentoon te stellen zijn, of de herinrichting van 
een plein met zelfgemaakte meubels. Deze projecten dragen op twee 
manieren bij aan de kwaliteit van de woonomgeving: ze voegen iets 
toe wat voortkomt uit de wens van bewoners en ze verhogen de sociale 
kwaliteit doordat mensen zich kunnen organiseren rond tastbare en 
zichtbare projecten in de wijk. Anders dan bij participatie, zijn bewoners 
zelf de initiatiefnemer en eventueel ook de opdrachtgever.

RUIMTE VOOR CO-CREATIE
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Zie ook: De gedeelde tuin, de eigen straat vergroenen, de tussentijd, 
Amelandseplein als woonkamer van de buurt, onze straat.

Toepassing: Als het om de openbare ruimte gaat, is het voor de gemeente 
heel moeilijk om de regie uit handen te geven, vandaar de term co-creatie. 
De gemeente kan initiatieven steunen en er randvoorwaarden aan stellen. 

Naast de openbare ruimte zijn er nog allerlei andere ruimtes waar 
initiatieven een plek kunnen vinden. Het is de kunst om de graden van 
vrijheid te vinden in de stedelijke ruimte. Juist de ruimte tussen het 
individueel private en het strikt openbare biedt hier kansen voor. Het 
binnenplein van een bouwblok, een braakliggend terrein, de rand van een 
groenzone of een leegstaand gebouw.
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veronderstelling: Er kan best iets leegstaan of gesloopt worden, 
zolang er in de tussentijd maar goed gebruik van wordt gemaakt.

Toelichting: In het proces van stedelijke vernieuwing komt altijd wat 
leeg te staan of braak te liggen. Geheid gaat een bouwende partij failliet 
en duurt het nog jaren voor er weer iets op een lege plek gebouwd 
gaat worden. In dat geval kan het maar beter goed gebruikt worden in 
de tussentijd. 

Er zijn inmiddels tal van voorbeelden in Rotterdam waar dit met succes 
wordt gedaan, zoals de Tussentuin in de Oude Westen en bij ’T Otje in 
Oud-Charlois. 

DE TUSSENTIJD
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Zie ook: Ruimte voor co-creatie, een portiek ertussenuit, woning als 
scheiding tussen formele en informele ruimte.

Toepassing: Bij transformatie van een bestaande woonomgeving kan hier 
gebruik van worden gemaakt. Als iets leeg komt te staan kan het gebouw, 
of als het gesloopt is de grond, gebruikt worden. Op die manier kunnen 
verschillende ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd zonder dat de 
leefbaarheid van de wijk erop achteruit gaat. Hiervoor is wel een goede 
coördinatie nodig.

In het ontwerp voor de Eilandenbuurt wordt uitgegaan van een 
transformatie in stappen. Dat betekent dat niet iedereen tegelijkertijd iets 
bouwt of weghaalt. Daarmee ontstaat er op termijn verschil in leeftijd van 
de bebouwing. Op die manier zijn er altijd wel plekken in de buurt die 
tijdelijk in gebruik genomen kunnen worden. 
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veronderstelling: Een brede weg voor zowel verkeer als een prettige 
wandeling, zorgt voor een duidelijke verbinding tussen wijk en centrum 
en verleid bezoekers gebruik te maken van voorzieningen in de wijk.

Toelichting: Een boulevard wordt geassocieerd met een hoogwaardige 
straat waar het fijn is om over te wandelen. 

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE EN 
ZUIDPLEIN
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Toepassing: De routes die naar Zuidplein zouden kunnen lopen zijn de 
Pleinweg, de Markerstraat en de Carnissesingel. De Pleinweg wordt ervaren 
als iets dat wel een drukke weg is, maar geen boulevard. De Pleinweg zou 
dan aanzienlijk meer verblijfskwaliteiten moeten krijgen. De Markerstraat 
eindigt nu op de Goereesestraat. Indien hij door zou lopen, zou die de 
functie kunnen vervullen. De Carnissesingel heeft nu al het profiel van een 
boulevard. In ieder geval een brede groene weg waar langs gewandeld 
kan worden.

Zie ook: Route van verblijfsruimtes, onderdeel van de stad, ingang van de 
wijk
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veronderstelling: Gedeeld gebruik van nieuwe ondergrondse 
parkeergarages door zowel bewoners als bezoekers verlaagt de 
parkeerdruk in de wijk en verbetert de woonstraten.

Toelichting: Parkeergarages worden vaak maar voor de helft van de 
tijd benut. In woonomgevingen staan ze overdag leeg, bij winkels en 
kantoren ’s nachts.

Daarbij zijn er nog andere voordelen. De wandeling van de 
parkeerplaats naar de woning biedt kans op ontmoeting. Hiervoor 
moet de route wel in een prettige omgeving zijn. Daarnaast bepaalt de 
afstand tot de auto ook frequentie van gebruik. Als de auto een straat 
verderop staat zijn mensen minder geneigd de auto te gebruiken voor 
een kleine boodschap. Dit levert naast een milieuvoordeel, ook op dat 
mensen meer bewegen. (zie patroon: parkeren op afstand (Van Dorst 
2005, p.318)).

GEDEELD ONDERGRONDS PARKEREN 

200m
206 pp

206 pp
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Zie ook: Onze straat, Het Amelandseplein als woonkamer van de stad

Toepassing: Er zijn twee locaties voor ondergronds parkeren:

Bij het Zuidplein: in de ontwikkeling van Hart van Zuid kan er onder 
de nieuwbouw extra ruimte voor parkeerkelders worden voorzien. 
Voorwaarde is dat de ingang van de garage dicht genoeg bij de buurt ligt 
en de route naar de woning prettig is om te lopen. 

Onder het Amelandseplein: Parkeren onder het Amelandseplein biedt 
parkeerruimte dicht bij de woningen van de Eilandenbuurt. Tegelijkertijd 
komen bezoekers van het Zuidplein te voet door het Amelandseplein en 
de Markerstraat, waardoor er kansen liggen voor winkeliers. 
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WIJK

veronderstelling: Het Amelandseplein is de plek waar mensen uit 
de buurt elkaar tegen komen en waar veel activiteiten plaatsvinden. 
Daardoor heeft het de vertrouwde informele sfeer van een woonkamer. 
Woonkamers worden echter door bewoners zelf ingericht.

Toelichting: Het Amelandseplein is één van de geliefdste plekken 
in de buurt. Er gebeuren veel sociale activiteiten en het plein draagt 
daarmee bij aan het karakter van de buurt. Tegelijkertijd is het een 
formele buitenruime met weinig sociale controle. Hierdoor is het ook 
een kwetsbare buitenruimte. 

Door activiteiten op het Amelandseplein een meer permanente vorm 
te geven komt er meer sociale controle. Denk aan een onderkomen 
voor activiteiten uit de buurt waar nu of in de toekomst geen plaats 
meer voor is.

HET AMELANDSEPLEIN ALS 
WOONKAMER VAN DE BUURT
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Zie ook: Gedeeld ondergronds parkeren, route van verblijfsruimtes, 
collectief beheerde voorzieningen, boulevard tussen Carnisse en Zuidplein.

Hoe meer ruimte er is voor initiatieven van mensen uit de buurt, hoe meer 
het plein echt als woonkamer van de wijk zal werken. 

Toepassing: De huidige inrichting van het plein schermt het af van 
dagelijks leven in de straten. Het nieuwe wegprofiel van de Markerstraat 
maakt contact met het plein, doordat de strook bosschages vervangen 
is door een breed trottoir met een dubbele rij bomen. Ook komt er een 
fietspad doorheen dat een route creëert naar het Zuiderpark. Op deze 
manier komt het plein centraal te liggen in het dagelijkse leven van de 
buurt en de gebieden rondom. 

Om de zeggenschap van bewoners te vergroten kan de inrichting 
afgestemd worden met initiatieven uit de buurt. Op het plein komt lichte 
structuur, een kas bijvoorbeeld, met een vrij indeelbare plattegrond. Zo 
kunnen er gemakkelijk wisselende activiteiten plaatsvinden, de één 
meer permanent dan de ander. Voorbeelden van programma waar vraag 
naar is: een speelgoeduitleen, buurtkeuken, “winterterras”, binnen- en 
buitensport, buurtkwekerij of café. De aangrenzende buitenruimte kan als 
terras, speelveld of tuin worden ingericht. 
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WIJK

Stelling: Aaneengeschakelde verblijfsruimtes vormen een route 
waarbij bewegen en verblijven in balans zijn en bewegen een recreatief 
karakter krijgt.

Toelichting: Een plek waar men kan zitten en kan genieten van de 
plek, vormt een prettige afwisseling langs een route. Het biedt keuze 
om ergens te verblijven en vergemakkelijkt daardoor de combinatie 
tussen een boodschap en een praatje onderweg. 

Voor kwetsbare groepen in de wijk is een rustplek soms zelfs 
noodzakelijk. Uit het onderzoek Toegankelijke Wijken (Veldacademie 
2012) blijkt dat senioren vaak voor een boodschap onderweg moeten 
kunnen uitrusten. Om de honderd meter een bankje maakt dan het 
verschil of iemand wel of niet zelfstandig boodschappen kan doen. 

Ook voor kinderen kan een route van verblijfsruimtes goed zijn. 

ROUTE VAN VERBLIJFSPLEKKEN
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Zie ook: Onderdeel van de stad, Boulevard tussen Carnisse en Zuidplein, 
Ankerpunten, Amelandseplein als woonkamer van de buurt, Verblijven 
versus bewegen (Van Dorst 2005, p.316)

In combinatie met een aan elkaar verbonden speelplekjes en veilige 
oversteekplaatsen kunnen ze zich zelfstandige bewegen in de wijk (Oudijk 
& Ouweneel 2010). Bovendien levert het voor kinderen een uitdagender 
straatbeeld op.

Toepassing: Maak een route eenduidig herkenbaar en wissel beweging af 
met verblijven. Ideaal is dit te doen met een langzaam verkeer zoals fietsers 
en voetgangers. Als er langs de route ook snelverkeer komt dan moet het 
wegprofiel breed genoeg voor goede verblijfskwaliteiten op het trottoir.
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WIJK

veronderstelling: Winkelende bezoekers hebben behoefte aan 
afwisseling. Rustige winkelstraatjes in de buurt van het drukke centrum 
kunnen hier van profiteren. 

Toelichting: Plekken waar grote winkelketens zitten zijn vaak te duur 
voor kleine unieke winkeltjes. Een paar straten verder gedijen ze vaak 
uitstekend. Verbindingen met omliggende straatjes geven bezoekers 
de ruimte om het centrum te kunnen ‘ontvluchten’ en zich te laten 
verrassen door bijzondere winkeltjes.

VERRASSENDE WINKELS IN KLEINE 
STRATEN OM DE HOEK
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Zie ook:  Boulevard tussen Carnisse en Zuidplein, Route van verblijfsplekken, 
de tussentijd.

Toepassing: Voor kleine winkeltjes moet er kleine winkelruimte zijn. Bij 
het Zuidplein is er op dit moment enkel hele grote winkelruimte binnenin 
het winkelcentrum. De nieuwe verbindingen naar het Zuidplein via de 
Marker- en Bevelandsestraat gaan gepaard met een bebouwing waarin 
kleinschalige winkelruimte kan komen. 

Ook als er momenteel geen vraag is naar meer winkelruimte kan er wel 
al rekening mee gehouden worden. De plintruimte aan de straten kan zo 
ingevuld worden dat er zowel gewoond en gewerkt kan worden of dat 
ruimtes als winkel kunnen worden omgebouwd. Wanneer de economie 
aantrekt, zal de hele straatzijde zich kunnen vullen met alles wat er te 
krijgen is op Zuid.
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BUURT

veronderstelling: Door verschillende kleine woonblokken samen 
een eenheid te laten vormen, krijgt het blok meer identiteit en aan de 
binnenkant meer toe-eigenbare buitenruimte.

Toelichting:  De eenheid van het bouwblok in Eilandenbuurt is 
duidelijk begrensd, maar niet heilig als het aan sommige bewoners 
ligt. Door bepaalde bouwblokken open te breken en aan binnenkant 
in te richten ontstaan er nieuwe eenheden van twee of meerdere 
bouwblokken.

WOONBLOKKEN VERBINDEN



bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Een blok ertussen uit, ruimte voor uitbreiding van de woning, 
onze straat, buitenspelen voor de woning.

Toepassing:    Er zijn verschillende ingrepen denkbaar die bouwblokken 
tot een eenheid maken. De samenbindende factor is de buitenruimte. 
Twee bouwblokken kunnen samen een eenheid vormen door tussen 
beide een grotere buitenruimte te maken. 

Een andere combinatie is drie blokken combineren, via een doorbraak in 
het middelste. De ruimte die ontstaat verbindt beide straten. 

In alle gevallen zullen er woningen moeten verdwijnen, maar levert dit 
ruimte op voor de overgebleven woningen om uit te breiden naar de 
zijkanten.
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BUURT

veronderstelling: Wanneer kinderen voor de woning kunnen 
buitenspelen verbetert dit de kindvriendelijkheid en maakt het de 
buurt aantrekkelijker voor gezinnen. 

Toelichting: Als kinderen voor de woning kunnen buitenspelen, 
kunnen ouders vanuit de woning gemakkelijker toezicht houden, 
waardoor ze hun kinderen niet meer hoeven te begeleiden naar 
een speelplaats. Hierdoor heeft het kind meer keuze wanneer het 
wil buitenspelen. Buitenspelen in de straat verhoogt de kans dat 
kinderen contact leggen met andere kinderen uit de straat (Monitor 
kindvriendelijke wijken (Oudijk & Ouweneel 2010)).

BUITENSPELEN 

VOOR DE WONING



bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Route van verblijfsplekken, onze straat, gedeelde tuin.

Toepassing: De inrichting van de straat bepaalt of kinderen voor het huis 
kunnen buitenspelen. Allereerst moet er ruimte zijn om te spelen, dat 
betekent een balans tussen parkeren en verblijfsruimte. Verblijfsruimte 
kan bijvoorbeeld daar komen waar de toegangen tot de portieken zijn. De 
straat hoeft niet autovrij te zijn, maar de inrichting moet auto’s van nature 
langzaam laten rijden en bewust maken dat er kinderen kunnen spelen. 
Uiteindelijk kan de straat ook nog ingericht worden met speeltoestellen.
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BUURT

veronderstelling: Wanneer bewoners de straat voor gezamenlijke 
activiteiten kunnen gebruiken, krijgt de straat meer karakter en is er 
meer sociale controle en beheer door bewoners. 

Toelichting: Het houden van een straatfeest, met z’n allen voetbal 
kijken of gezamenlijk de straat opzoomeren maakt hem meer eigen 
van omwonenden. Dit bevordert sociaal contact en levert een 
aantrekkelijker straatbeeld op dan anonieme straten.

ONZE STRAAT



bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Buitenspelen voor de woning, een stukje straat bij de woning, 
gedeeld ondergronds parkeren

Toepassing: Net zoals bij kindvriendelijke straten moet er allereerst 
verblijfsruimte in de straat zijn. Dat betekent regulatie van verkeer en 
parkeren. Activiteiten te dicht bij woningen kunnen ook als bedreigend 
worden ervaren. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is die de privacy 
van de woningen waarborgt.

Door de helft van de parkeerplaatsen te verplaatsen onder het 
Amelandseplein ontstaat er in het midden van de straten plek voor 
verblijfsruimte. De gebeurt ideaal op de plek waar eventueel ook toegangen 
zijn naar de binnenkant van de bouwblokken. Zo kan door de kruising van 
loopstromen een laagdrempelige ontmoetingsruimte ontstaan. 

Ook is er ruimte voor uitbouwen en voortuinen aan de woningen die de 
nodige afstand voor privacy schept.

Tot slot kan een markering van de toegang de eigenheid van de straat 
benadrukken en aan passanten duidelijk maken dat deze actief beheerd 
wordt door bewoners (Mijn straat (Van Dorst 2005, p.294)).
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BUURT

veronderstelling: Een gedeelde tuin geeft ook bewoners van 
etagewoningen toegang tot kwalitatieve buitenruimte.

Toelichting:  In Carnisse heeft ruim tweederde van de woningen geen 
toegang tot een tuin. In een gedeelde tuin kunnen zowel inwoners van 
beneden- als van bovenwoningen met mooi weer in de tuin zitten, 
maar ook tuinieren. Voordeel van een tuin delen, is dat mensen met 
verschillende kennis en vaardigheden er iets aan bij kunnen dragen. 
De één kan goed met planten omgaan, de ander kan buitenmeubels 
maken. Er is al een prachtig voorbeeld van zo’n tuin in Carnisse, 
het Van Swietenhof. Hier worden ook kunstwerken van bewoners 
tentoongesteld. In Carnisse is gebleken dat er draagvlak is voor het 
beheer van meer van deze tuinen.

DE GEDEELDE TUIN



Hek staat de hele dag open
en wordt ‘s avonds gesloten.

Betrokkenen hebben direct zicht
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zowel van kunstenaars binnen als buiten de wijk.
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bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Woning als scheiding tussen formeel en informele ruimte, 
collectief beheerde voorzieningen, onze straat.

Toepassing: Ruimte en toegangsmogelijkheden zijn de belangrijkste 
voorwaarden om gezamenlijk een tuin te kunnen beheren. In de ideale 
situatie kan iedereen vanuit zijn woning de tuin direct bereiken; via de 
achtertuin of via een trap vanaf het balkon. Wanneer er meer verdiepingen 
zijn moet er een toegang zijn vanuit de portiek. Via de voordeur om het 
blok heen lopen kan, maar hoe groter de afstand, hoe minder men erbij 
betrokken is. Belangrijk is dat voorwaarden voor privacy wel behouden 
blijven. Een goede overgang tussen de woning, de private tuin en de 
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BUURT

veronderstelling: Mogelijkheid tot uitbreiding zorgt dat de woning 
beter aan te passen is aan de wens van de eigenaar-bewoner. Hierdoor 
ontstaat op termijn een gevarieerder woningaanbod.

Toelichting: Carnisse heeft behoefte aan meer verschil in soorten 
woningen zodat bewoners die groter willen wonen genoeg keuze 
hebben en niet de wijk uit verhuizen. Daarom is het belangrijk dat 
bestaande woningen kunnen worden aangepast als daar vraag naar is.

Bovendien is een veranderbare woning voorwaarde voor een 
levensloopbestendige wijk. Hiervoor moet de woning op technisch, 
ruimtelijk en belevingsniveau kunnen worden aangepast (Smeets 
2006).

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 

UITBREIDING VAN DE WONING



•	 stadsvilla

•	 vrijstaande residentie

•	 opbouw

•	 uitbreiding  voor/achter

•	 horizontaal samenvoegen

•	 verticaal samenvoegen

bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Een portiek ertussenuit, een stukje straat bij de woning.

Toepassing: Er zijn veel verschillende manieren waarop de bestaande 
woningen kunnen worden aangepast, ondanks dat het om appartementen 
gaat. 

De gemakkelijkste manier is samenvoegen met het naast-, onder- of 
bovengelegen appartement.

De tweede manier is aan de achterkant of voorkant uitbreiden. Dit is 
afhankelijk van de oriëntatie van de woning. Wil men de slaapkamer of 
juist de woonkamer vergroten? Wil men aan de voorkant uitbreiden dan 
moet het straatprofiel er ruimte voor bieden. 

Ook is er de mogelijkheid om de woning aan de zijkant uit te breiden. 
Hiermee kan er een extra kamer worden toegevoegd. Ook kunnen 
benedenwoningen daarmee een eigen toegang krijgen. Voor deze optie 
moet er ruimte zijn aan de zijkant van de woning. 
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BUURT

veronderstelling: Het verwijderen van een portiek uit een blok geeft 
ruimte voor vernieuwing. 

Toelichting: Om aanpassingen in de bouwblokstructuur te maken, 
zal er eerst ruimte moeten gemaakt worden. Een portiek ertussenuit 
biedt ruimte voor uitbreiding van de zes naastgelegen woningen en 
voegt extra verblijfsruimte toe aan de straat. Daarbij ontstaat door de 
doorbraak een toegang tot de binnenkant van het bouwblok die op 
termijn zelfs kan aansluiten op een doorgang naar de andere kant.

PORTIEK ERTUSSENUIT



bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Gezamenlijke ruimte, ruimte voor aanpassing en uitbreiding van 
de woning, keuze van toegang tot de woning, de tussentijd.
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BUURT

veronderstelling: Wanneer de straat niet groen genoeg is, zijn er veel 
manieren om de straat zelf te vergroenen. Met de buurman werkt het 
vaak nog beter.

Toelichting: Groen in de woonomgeving vergroot de verblijfskwaliteit 
van de straat en draagt bovendien bij aan de gezondheid van 
omwonenden (Van Dorst 2005). Zelf groen aanplanten In steden 
is echter in sommige gevallen zo bijzonder geworden, dat het met 
guerrillapraktijken wordt vergeleken. Gelukkig is dat niet in Carnisse zo. 
Onder meer in samenwerking met Creatief Beheer worden muurgevels 
aangelegd en wordt in plantenbakken voor de woningen kruiden en 
groenten verbouwd.

DE EIGEN STRAAT VERGROENEN

Vergroenen van 
de Texelsestraat 
door bewoners 
i.s.m. Creatief 
Beheer. (bron www.
veerkrachtcarnisse.nl).



bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: Route van verblijfsruimtes, buitenspelen voor de woning, ruimte 
voor co-creatie

Toepassing: Met een koevoet is een tegel er vrij eenvoudig uit te wippen. 
Een bloemetje erin en het ziet er direct al beter uit. Voorwaarde is wel dat 
de mannen van de gemeente zien dat ze de nieuwe planten en inrichting 
niet zomaar kunnen weghalen. Daarvoor is een duidelijk afbakening 
nodig. Dit kan via plantenbakken of met een tuinhekje. In de ideale situatie 
zijn dit voortuinen. Voortuinen reguleren bovendien ook de privacy van de 
woning.
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veronderstelling: Bij het afbakenen van de ruimte functioneert de 
woning ook als scheiding tussen formeel gebruik en informeel gebruik 
van de buitenruimte, oftwel tussen voor- en achterkant.

Toelichting: Woningen hebben van nature twee kanten: een 
representatieve of formele kant die meestal aan de straat grenst en een 
informele kant, vaak verborgen achter de woning. Aan de formele kant 
komt de postbode en voldoet de gevel aan normen ten aanzien van het 
straatbeeld. Aan de achterkant wordt de was buiten gehangen, liggen 
spullen opgeborgen en wordt wellicht in pyjama door de tuin gelopen. 
De voor- en achterkant scheppen verschillende ruimtes die de praktijk 
van het wonen kenmerken (Castex et al. 2007). Dit evenwicht moet 
gerespecteerd worden. Daarom is het van belang dat er een goede 
overgang is tussen voor- en achterzijde van de woning.

WONING ALS SCHEIDING TUSSEN 

FORMELE EN INFORMELE RUIMTE



100m

100m

100m

bijlage I bij thesis: “ontwerp voor co-creatie”

Zie ook: De gedeelde tuin, ruimte voor co-creatie, portiek ertussenuit, een 
stukje straat bij de woning.

Toepassing: In het geval van de meeste bouwblokken is de achterkant niet 
toegankelijk en daarmee is het onderscheid tussen voor- en achterkant 
absoluut. Indien er aan de achterkant ook collectieve ruimte is, dan is het 
belangrijk dat er een overgang tussen privaat en collectief is, bijvoorbeeld 
door middel van een tuin met een heg.

Grenst een achterzijde direct aan de formele buitenruimte dan levert 
dit meestal een hoge schutting op. De straat luwer maken, of een 
tussenruimte creëren kan dan een oplossing zijn. De scheiding is goed 
wanneer bewoners sporen van gebruik achterlaten, zoals een bankje of 
bloempotten etc. 

Als de configuratie tussen verschillende zones verandert kan dit een 
aanleiding zijn voor interessante aanpassingen aan de bebouwing. Bij 
een doorbraak in een bouwblok kan de woning zich bijvoorbeeld ook 
oriënteren naar de zijkant en zo een overgangsruimte tussen voor- en 
achterkant creëren
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