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In 2009 begon ik mijn werk bij de Veldacademie aan 
een onderzoek naar de wijk Carnisse. Mijn taak was 
om mensen te interviewen en gegevens uit het veld 
te verzamelen. In de wintermaanden, december 
en januari, struinde ik de straten af en sprak met 
voorbijgangers, winkeliers, cafébezoekers en 
medewerkers van organisaties in de wijk. Ik zag hoe 
parkeerwachters na oud en nieuw een afgebrande 
parkeermeter oplapten, Ik werd gevraagd om een 
groepsfoto te nemen van bewoners uit de Nancy 
Zeelenbergflat op het Amelandseplein, en werd 
achterna gezeten door een stel hangjongeren, die 
me net verteld hadden dat ze buiten stonden omdat 
ze thuis geen vrienden mochten uitnodigen van 
hun moeder. Allemaal taferelen uit een wijk waar de 
woonomgeving zo normaal oogt, dat je eigenlijk niet 
weet wat er zou kunnen veranderen. 

Nu blijkt dat dit oorspronkelijk ook de intentie 
was van de architect van deze portiekwoningen, 
niemand minder dan J.H. Van den Broek. Zoals 
Wouter Vanstiphout het beschrijft is dat “zijn 
gebouwen zo vanzelfsprekend zijn, dat zij vrijwel 
onzichtbaar zijn geworden, waardoor ons oog nog 
slechts wordt gegrepen door het leven op straat. 
(Vanstiphout 2005, p.373). Gegrepen door de proza 
van het alledaagse leven in een stadswijk, die zich 
nadrukkelijk uit de kijker plaatst, dacht ik inderdaad 
dat er met een ontwerp voor deze, als door extrusie 
geproduceerde, woningen geen eer te behalen valt.

In het onderzoek kwamen we er echter al snel 
achter dat de problematiek complexer in elkaar stak 
dan het uiterlijk van de wijk deed vermoeden. Veel 
verhuizingen, kleine woningen, taalachterstanden, 
slechte onderwijsprestaties, toenemende 
onveiligheid etc. Maar het meest kenmerkende 
aspect was dat, in tegenstelling tot andere wijken, 
in Carnisse het gros van de woningen eigendom 
zijn van de mensen die er wonen. Hierdoor 
werd ik gefascineerd door de vraag: wat kan de 
stedenbouwer veranderen zonder grote bouwers, 
maar vanuit particulier initiatief? En kan ik er zo ook 

voor zorgen dat mensen meer zeggenschap krijgen 
en verantwoordelijkheid kunnen nemen in het 
beheer van de woonomgeving? 

Met deze vragen heb ik mezelf voor de opgave gezet 
om een manier te vinden hoe ik als stedebouwkundige 
kan ingrijpen in een bestaande woonomgeving en 
met de mensen in contact kan komen die potentiële 
opdrachtgevers kunnen worden. Nu twee jaar later is 
deze zoektocht samengekomen in mijn thesis. Het is 
een boekwerk geworden die op verschillende manier 
gelezen kan worden. Als zoektocht naar een manier 
van ontwerpen, als studie van een woonomgeving of 
als een verkenning van mijn toekomstig vakgebied. 
Ik hoop dat de lezers er hun gading uit kunnen halen, 
zoals ik er mijn antwoorden mee heb gevonden. 

Tot slot zou ik graag mijn dank willen geven aan allen 
die direct of indirect hieraan hebben bijgedragen. 
Allereerst mijn ouders, beide opbouwwerker 
geweest, van wie ik de liefde voor de alledaagse 
woonomgeving heb meegekregen. Dan in het 
bijzonder mijn docenten die mijn interesse hebben 
gevoed en de ruimte hebben gegeven om te 
verzuipen, maar ook weer boven te komen. De 
Veldacademie, waarmee ik zonder nooit zoveel 
achtergrondkennis zou kunnen hebben gehad 
van dit gebied. Mijn goede vriend Wessel, voor de 
inspirerende samenwerking tussen architect en 
stedenbouwer. Graag wil ik ook de bewoners van 
de Eilandenbuurt bedanken, die zo openhartig 
hebben verteld over hun leven in de wijk en hebben 
deelgenomen aan de ontwerpworkshop. Ook wil ik 
de vele mensen bedanken die me hebben geholpen 
tijdens mijn afstuderen, van het nakijken van teksten 
en het corrigeren van bijschriften, tot aan het zagen 
van gebouwtjes, installeren van lichtjes en knippen 
van boompjes voor de maquette. 
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< afbeelding 1.0 - foto van het kunstwerk van Guiseppe Licari op een 
blinde gevel van het ‘t Otje in Oud-Charlois.



In februari 2011 is het rapport “Kwaliteitssprong 
op Zuid” gepresenteerd. Dit heeft de noodzaak 
voor een grote verandering in Rotterdam Zuid op 
de agenda gezet. Daarmee vindt ook de nationale 
overheid dat het niet goed gaat met Rotterdam 
Zuid: “De stapeling van problemen is qua omvang 
en intensiteit ongekend op Nederlandse schaal ...”, 
aldus het rapport (Deetman & Mans 2011, p.7). Deze 
stapeling van fysieke en sociale problematiek vraagt 
volgens het rapport om ingrijpende maatregelen 
zoals de verbetering of sloop van maar liefst 35.000 
verouderde woningen. 

Al eerder is getracht Zuid in de lift te krijgen, 
bijvoorbeeld met het programma Pact op Zuid in 
2006 (KEI n.d.). De partijen die voorheen de stedelijke 
vernieuwing trokken - overheid, corporaties en 
marktpartijen - zijn hier echter door de crisis niet 
meer toe in staat. De actuele berichtgeving schetst 
dan ook een somber beeld: kantoorleegstand, een 
vastlopende huizenmarkt en zelfs wanbeleid bij 
woningbouwcorporaties. Dit komt bovenop een 
grote bezuiniging van €300 miljoen bij de gemeente, 
waarbij 2500 ambtenaren hun baan dreigen te 
verliezen. Het zijn factoren die het beheer van de 
leefomgeving direct beïnvloeden en de vernieuwing 
ervan zeer moeilijk maken. Waar het rapport van 
Deetman en Mans hoop moet bieden door alle 
neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, lijkt men 
een probleem op de agenda te hebben gezet zonder 
middelen voor een oplossing. 

Tegelijkertijd zijn er ook andere ontwikkelingen. 
Terecht haalt het rapport aan dat de relatief jonge 
bevolking kansen biedt voor de ontwikkeling 
op lange termijn. Mits goed opgeleid zal de 
concentratie van kansarmen afnemen door sociale 
stijging. Daarnaast wil men het centrum van 
Rotterdam Zuid, het Zuidplein en het gelijknamige 
winkelcentrum, volledig vernieuwen om er een echt 
stedelijk knooppunt van te maken. Vol verwachting 
heeft het project de naam Hart van Zuid gekregen. 
De ontwikkeling van de stad nooit stil, ook niet 
in tijden van crisis. Maar als zij beweegt, dan 
moet ze wel maximaal renderen en zeker als het 
gaat om achterstandswijken. De vraag is wat de 
stedenbouwer in deze situatie kan betekenen, want 
er zijn geen grote uitbreidingen meer en er is geen 
geld voor een grootschalige herstructurering van de 
bestaande stad. 

1- INLEIDING
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“Geen geld voor aanpak Rotterdam-Zuid” 
AD 3/7/’12

“2500 minder ambtenaren in Rotterdam” 
Telegraaf 2/4/’12

“Rotterdam-Zuid stelt plannen bij ” 
Volkskrant 5/7/’12

“Oever waar je snel weg wilt” 
volkskrant 1/10/’11

> afbeelding 1.1 -  illustratie van Sandra de Haan

“Verpaupering door malaise Vestia” 
NOS 10/5/’12



Dit is echter wel hoe het toekomstige werkveld van 
de stedenbouwer eruit ziet. Zoals André Thomsen 
uitlegt verschuift het werkveld van stedelijke 
ontwikkeling naar de bestaande stad (Thomsen 
& van der Flier 2009). Nu er per jaar minder dan 
1% van de woningen vernieuwd of bijgebouwd 
worden, moeten bestaande woningen gemiddeld 
minstens 400 jaar mee gaan. Dit betekent dat een 
woonomgeving binnen de contouren van het 
bestaande zichzelf moet kunnen vernieuwen. De 
stedenbouwer heeft hierbij als taak om vanuit de 
kwaliteiten van de huidige stad te zoeken naar ruimte 
voor ontwikkeling en vernieuwing. Hierbij heeft men 
te maken met een zittende bevolking die zeer goed 
kan aanvoelen wat gebreken zijn en wat de vraag is 
in de huidige woonomgeving. 

Als men goed kijkt is dit al te zien in tal van initiatieven 
van bewoners en ondernemers, die zich inzetten 
voor hun directe woon- of werkomgeving. De 
meest interessante en levendige plekken ontstaan 
juist door de  betrokkenheid van mensen die er 
dagelijks gebruik van maken. Sterker nog, wanneer 
er geen draagvlak is onder huidige en toekomstige 
bewoners, zijn plannen bij voorbaat gedoemd te 
mislukken. Dit levert een paar belangrijke vragen 
op: hoe kan de betrokkenheid van bewoners in het 
ontwerpproces een rol kan krijgen? Op welke manier 
moet er naar de bebouwde omgeving gekeken 
worden om de kansen hiervoor te ontdekken en op 
welke manier moet de stedenbouwer communiceren 
zodat betrokkenen initiatief kunnen nemen en zelf 
deze kansen kunnen grijpen?

In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar een 
stedenbouwkundige ontwerpmethodiek die ruimte 
laat of maakt voor vormen van particulier initiatief, 
oftewel co-creatie, in de stedelijke vernieuwing 
van achterstandswijken. Om dit concreet te maken 
gebruik ik de casus van de Eilandenbuurt in de wijk 
Carnisse voor mijn onderzoek en ontwerp. Deze 
buurt grenst direct aan het plangebied van het Hart 
van Zuid en zal daarom direct beïnvloed worden 
door de op handen zijnde ontwikkelingen.

De thesis is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel 
gaat over de locatie, de Eilandenbuurt. Daarin wordt 
de sociaal-economische en fysieke problematiek 
ontrafeld en een stedenbouwkundige analyse 
gemaakt van de buurt en haar stedelijke context. Dit 
helpt ons om tot een probleemstelling te komen en 
te kijken wat de ontwerpopgave is. 

Deel II behandelt het onderzoek. Dit start met 
literatuuronderzoek naar wijkontwikkeling 
en voorwaarden voor een duurzaam leefbare 
woonomgeving en vindt zijn vervolg in theorie 
over de stedenbouwkunde en stedenbouwkundig 
ontwerp. Hierin wordt gezocht naar de rol van de 
ontwerper en zijn ontwerpinstrumenten in relatie tot 
community design en transformatie van de bestaande 
stad. Vanuit deze onderwerpen wordt een case study 
gedaan naar particulier initiatief en zelfbeheer in 
de woonomgeving. De kennis van de literatuur en 
case study resulteert uiteindelijk in een analyse- en 
ontwerpinstrument dat een sociaal-ruimtelijke laag 
toevoegt aan de stedenbouwkundige tekening 
op basis van het onderscheid tussen territoria en 
zeggenschap.

Tot slot gaat deel III over het ontwerp. Om inzicht 
te geven in het proces van ontwerpen worden er 
eerst verschillende ontwerpstudies behandeld. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de interactieve 
workshop die met bewoners uit de Eilandenbuurt 
is gedaan. Het laatste hoofdstuk van dit deel gaat 
over het ontwerp voor een stedenbouwkundige 
transformatie van de Eilandenbuurt in relatie tot 
de ontwikkeling van Hart van Zuid. Hierin worden 
voorstellen gedaan die enerzijds het onderzoek 
illustreren en een alternatieve praktijk verkennen 
en anderzijds concrete oplossingen bieden voor de 
stedelijke problematiek in deze buurt.

Maar alvorens aan het eerste deel te beginnen, 
beschrijf ik eerst de aanleiding van dit onderzoek. 
Het is onmisbaar om de drijfveren achter het 
onderzoek en de aanpak van het ontwerp te kunnen 
begrijpen. Het gaat over drie bijzondere plekken in 
de Eilandenbuurt en omgeving die het begrip co-
creatie illustreren en laat zien wat er kan gebeuren 
als er ruimte is voor bewoners om initiatief te nemen. 
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2 - IDEEËN OVER CO-CREATIE VAN DE 
WOONOMGEVING

DDRIE VOORBEELDEN VAN 
CO-CREATIE
De fascinatie voor het onderwerp co-creatie 
komt voort uit een drietal voorbeelden van 
bewonersinitiatief in de wijken Carnisse en Oud-
Charlois. Ze geven aanleiding tot een andere manier 
van nadenken over stedenbouwkundig ontwerp 
in relatie tot wijkontwikkeling. De voorbeelden, 
een binnentuin, een woonblok en een buurtplein, 
laten zien dat inrichting vanuit het gebruik van de 
ruimte veel meer kwaliteit oplevert, dan wanneer 
ontworpen door buitenstaanders. Ook zijn de sociale 
verbindingen die bij deze projecten ontstaan zeer 
uitgebreid en divers. Een proces waarbij mensen 
constructief bezig zijn met hun woonomgeving 
lijkt vruchtbare grond te zijn voor allerlei formele en 
informele relaties. De volgende voorbeelden laten 
de ruimtelijke randvoorwaarden zien die hieraan ten 
grondslag liggen. 

’T OTJE
Het eerste voorbeeld is woonblok ’t Otje in Oud-
Charlois. Het woonblok bevat tweeëndertig woningen 
en is eigendom van de woningbouwcorporatie 
Vestia. De woningen zijn afgeschreven en omdat de 
woningen niet meer marktconform waren, werden 
ze twaalf jaar geleden op de slooplijst gezet. Het 
kunstenaarscollectief NAC (New Artists Charlois) 
kwam met Vestia overeen om de woningen die 
vrijkwamen tijdelijk aan kunstenaars te verhuren. 
Vervolgens hebben deze kunstenaars geleidelijk het 
blok in gebruik genomen en zowel de appartementen 
als de collectieve ruimtes opnieuw ingericht.

Het afgeschreven gebouw biedt een hoge mate 
van vrijheid voor aanpassingen en ander gebruik. 
Zo kan de zolder eenvoudig bij de woonkamer van 
appartementen op de tweede verdieping getrokken 
worden. Ook worden de kelders gebruikt als 
werkplaatsen.8
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Afbeelding 2.1 > v.l.n.r.: overzicht van het ‘otje, 
zonering van het gebruik van de buitenruimte, 
foto van de ingang aan de zuidzijde met het 
werk van kunstenaar Guiseppe Licari, schema 
van de verschillende sociale relaties tussen 
betrokkenen en tot slot de tijdslijn van de 
ontwikkeling en het financieringsmodel.
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Afbeelding 2.2 > v.l.n.r.: overzicht van 
de Van Swietenhof, zonering van het 
gebruik van de buitenruimte, foto van de 
ingang aan de zuidzijde met het werk van 
kunstenaar Guiseppe Licari, schema van 
de verschillende sociale relaties tussen 
betrokkenen en tot slot de tijdslijn van de 
ontwikkeling en het financieringsmodel.
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DE VAN SWIETENHOF 
Het tweede voorbeeld is de Van Swietenhof. Dit is 
een binnenplaats die grenst aan een doodlopend 
straatje, de Van Swietenlaan. Vanuit de betrokkenheid 
die verschillende opzoomeracties1 opwekten, kwam 
het initiatief om de betegelde binnenplaats van 
het blok in te richten als gezamenlijke tuin. De tuin 
wordt beheerd door de in 2002 opgerichte Stichting 
Van Swietenhof. Deze stichting bestaat uit actieve 
bewoners. De voorzitter, Bep van Beek, woont direct 
tegenover de tuin.

De tuin kan afgesloten worden. Er was al een hek 
geplaatst vóór de aanleg van de tuin vanwege 
overlast door drugsgebruikers. Nu is het hek de hele 
dag open en gaat het ’s avonds op slot. De meeste 
achtertuinen hebben ook toegang tot de Van 
Swietenhof. In het begin was niet iedereen het hier 
mee eens, maar later bleek een directe toegang toch 
aantrekkelijk. 

Bij de inrichting zijn veel verschillende mensen 
van zowel binnen als buiten de wijk betrokken. 
Een vakschool heeft geholpen de met de aanleg. 
Verschillende kunstenaars hebben er hun 
kunst geëxposeerd. Ook worden er activiteiten 
georganiseerd zoals een pompoenmarkt en een 
kerstmarkt. 

1 “op eigen initiatief de openbare ruimte 
opruimen en netjes houden”(Van Dale 2010) 
en “Het opzoomeren kenmerkt zich door eigen 
initiatieven van bewoners in hun straat. Deze 
doe-het-zelfactiviteiten zijn vooral gericht op 
ontmoeting en kennismaking en worden vaak 
gekoppeld aan praktische initiatieven gericht op 
bijvoorbeeld schoon of kinderen. Voorbeelden van 
straatactiviteiten zijn: straatdiners, spelletjesdagen, 
klusdagen, schoonmaakacties en straatfeesten” 
(Wikipedia 2013a).  

’T GOUWPLEIN
Het derde voorbeeld is het Gouwplein in de wijk 
Oud-Charlois. Terwijl de eerste twee voorbeelden 
bewonersinitiatief op private- of semi-publieke 
grond laten zien, is dit een voorbeeld van co-creatie 
in de openbare ruimte. Het plein, dat ontstaan 
is uit een nooit voltooide vijfsprong, ligt op een 
prominente plek in de wijk. De grillige vorm van de 
buitenruimte en de anonieme gevels maken het 
echter een lastig te beheersen ruimte. Door de vele 
overlast en het drugsgebruik is een groep actieve 
bewoners in 2010 begonnen met een herinrichting 
tot speel- en ontmoetingsplek. 

Er vond een ontwerpproces plaats dat stapsgewijs 
stukjes van het plein inrichtte, waarbij steeds nieuwe 
input kwam van verschillende bewoners: het idee 
om een speelplaats tussen de bomen te maken, de 
keuze van de speeltoestellen, er werd een bank door 
een kunstenaar gemaakt en kunstenaars zorgden 
voor een muurschildering en foto’s aan de wanden. 
In dit proces was een werkgroep van bewoners 
opdrachtgever en voerde de gemeente de regie over 
de uitvoering.
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Opzet Stuurgroep
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deelgemeente
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2D
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Afbeelding 2.3 > v.l.n.r.: schema voor het plan van fase I van 
het Gouwplein met de verschillende onderdelen benoemd, en 
fotobewerking van het kunstproject op de schuttingen, situering 
van  het Gouwplein in Oud-Charlois en de tijdslijn van het proces 
met de uitbreiding van het aantal betrokkenen per stap. 



RANDVOORWAARDEN VOOR  
CO-CREATIE?
Deze voorbeelden geven het begrip co-creatie 
betekenis. In alle drie gaat het om een initiatief van 
bewoners of van directe gebruikers van de ruimte. 
In alle gevallen wordt er samengewerkt met een 
professionele partij zoals de deelgemeente of 
de woningbouwcorporatie. Het gaat echter niet 
om participatie. bewoners nemen namelijk geen 
deel aan een plan van de gemeente, maar zijn zelf 
initiatiefnemer. Het is zelfs omgekeerd: de overheid 
participeert in plannen van bewoners.

Dit is echter niet vanzelfsprekend en zal niet zomaar 
op iedere plek ontstaan. Duidelijk is dat deze plekken 
en activiteiten een soort van bonus zijn. Het ontstaat 
indien de condities gunstig zijn, maar men kan 
het nooit afdwingen of van buitenaf reguleren. De 
voorbeelden laten echter een aantal dingen zien 
die voorwaarden kunnen zijn voor co-creatie. Een 
belangrijk aspect bij de eerste twee voorbeelden is 
de reguleerbaarheid van de ruimte door middel van 
een hek. Dit is de zwakke plek bij het Gouwplein. 
Daar is beheer geregeld met een maatschappelijke 
organisatie die aan het plein grenst en die met 
mensen met psychische problemen het plein schoon 
houdt.

Als we bij de voorbeelden kijken naar het geheel 
van sociale relaties die ontstaan in de creatie en het 
beheer van de ruimtes, zien we een complex netwerk 
van formele en informele relaties tussen bewoners. 
Door de geleidelijkheid waarmee deze ruimtes 
ingericht en beheerd worden, kunnen deze relaties 
ontstaan en groeien. Juist het ontstaan van deze 
sociale netwerken is belangrijk in wijken met een 
achterstandsproblematiek.

Blijkbaar is er iets dat deze plekken kenmerkt, 
anders dan de rest, dat deze rijke sociale omgeving 
doet ontstaan. Voor het stedenbouwkundig 
ontwerp is het interessant te weten wat de fysieke 
randvoorwaarden zijn die co-creatie mogelijk 
maken en hoe deze kunnen worden ingezet in 
wijkontwikkeling. Bij veronderstelling zijn dit de 
volgende randvoorwaarden:

•	 Een herkenbare en controleerbare ruimte, 
die toegeëigend kan worden in die mate dat 
mensen zich er verantwoordelijk voor voelen. 

•	 Daadwerkelijke zeggenschap over de ruimte, 
van gebouw tot buitenruimte. 

•	 Een schaal die aansluit bij wat niet-professionele 
bewoners kunnen beheren.

•	 Een geleidelijk proces dat open staat voor 
nieuwe inbreng van verschillende betrokkenen. 
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Afbeelding 2.4 > afbeeling mogelijke van 
plekken waar co-creatie goed zou kunnen 
plaatsvinden.



ONDERZOEKSVRAGEN EN 
ONTWERPDOELSTELLINGEN

Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van de 
voorbeelden uit het vorige hoofdstuk. Hieruit rees 
de vraag hoe deze initiatieven een plek kunnen 
krijgen in stedenbouwkundig ontwerp. Eerst moet 
echter worden vastgesteld om wat voor initiatieven 
het gaat: participatie, co-creatie of iets anders? 
Ten tweede is kennis over de problematiek in 
achterstandswijken van belang: wat speelt hier, waar 
liggen de oplossingen, maar ook wat zijn de grenzen? 
Tot slot zijn er vragen wat betreft de rol van de 
stedenbouwkundige en zijn instrumentarium als het 
gaat om wijkontwikkeling en stedelijke transformatie: 
hoe verhoudt stedenbouwkundig ontwerp zich in 
een proces met veel niet-professionele betrokkenen 
en met welke middelen kan de stedenbouwer 
omgaan met de bestaande stad?

Via literatuuronderzoek in de hoofdstukken 
Wijkontwikkeling en Ontwerp voor stedenbouwkundige 
transformatie wordt hier een antwoord op gegeven. 
Met de resultaten van het literatuuronderzoek en 
de contextanalyse heeft de opgave zich afgetekend 
en is ook de definitieve onderzoeksvraag van deze 
thesis gesteld: 

Op welke manier kan stedenbouwkundig ontwerp 
vanuit bewonersinitiatief een duurzame stedelijke 
transformatie teweegbrengen in de Rotterdamse 
achterstandswijk Carnisse?

Subvragen hierbij zijn:

•	 Welke vormen van bewonersinitiatief kunnen 
fysieke transformatie tot stand brengen?

•	 Op welke manier kan een veelvoud aan bewoners 
betrokken worden in het ontwerpproces en bij 
de daaropvolgende transformatie?

•	 Waar zitten de graden van vrijheid in de 
woonomgeving en hoe kan hiervoor ontworpen 
worden?

Teruggrijpende op de opgave zoals die voortkomt 
uit de probleemanalyse zijn hierbij de volgende 
ontwerpdoelstellingen ontstaan:

•	 De functionele structuren aanpassen op de 
nieuwe stedelijke context. 

•	 Een transformatie in gang zetten waarbij de 
bestaande woningvoorraad het uitgangspunt is. 

•	 Ontwerpen vanuit een integrale aanpak 
waarin sociale, fysieke en economische doelen 
vervlechten.

•	 Het verkrijgen van duurzame adaptiviteit 
waarbij de nieuwe situatie ook in de toekomst 
door bewoners aan te passen is. 

•	 Het ontwerp moet verschillende scenario’s 
mogelijk maken en in stappen uit te voeren zijn. 

3 - ONDERZOEKSOPZET aangepast 24/06/13

literatuurstudie

onderzoeksvraag

stedenbouwkundige ontwerppraktijk
- analyse- en ontwerpmethodiek
- ontwerpopgaven
- referentie ontwerp en plannen

Wijkontwikkeling
- sociaal fysieke problematiek
- benadering en strategie
- voorwaarden voor leefbaarheid

Op welke manier kan stedenbouwkundig ontwerp vanuit 
bewonersinitiatief een duurzame stedelijke transformatie 
teweegbrengen in de Rotterdamse achterstandswijk Carnisse?

- Welke vormen van bewonersinitiatief kunnen fysieke transformatie tot stand brengen?

- Op welke manier kan een veelvoud van actoren betrokken worden in het ontwerpproces en 
de daaropvolgende transformatie?

- Waar zitten de graden van vrijheid in de woonomgeving 
en hoe kan hiervoor ontworpen worden?

ontwerponderzoek

Ontwerpend onderzoek
- methodiek testen
- ontwerp scenario’s
- dialoog architectuur-  en 
stedenbouwkundig ontwerp

bewonersworkshop
- patronen toetsen
- prioriteiten bepalen
- ontwerp oplossingen

opgave
 - gebied
 - context
 - probleem
 - doelstelling

 de�nitief ontwerp

evaluatie, conslusies en discussie

waarnemingen
Co-creatie in de woonomgeving
- zichtbare e�ecten
- sociale kenmerken
- fysieke randvoorwaarden

patroontaal
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>  afbeelding 3.1 - Schema van onderzoeksmethodiek



ONDERZOEKSMETHODIEK 
EN ONTWERPAANPAK
ONTWERPEND ONDERZOEK
Het onderzoek gebeurd door multi-methode aanpak 
waarbij case study, typologische analyse en ontwerp 
elkaar afwisselen en aanvullen (zie afbeelding 3.2). 
Door ontwerp in te zetten als onderzoeksmethode 
is het mogelijk om de integraliteit van verschillende 
oplossingen te bekijken en worden de implicaties op 
verschillende schaalniveaus zichtbaar.

CASE STUDY
In de case study worden verschillende vormen van 
particulier initiatief in de bebouwde omgeving 
bekeken, van zelfbeheer tot opdrachtgeverschap. 
Hierbij wordt gekeken naar welke ruimtelijke 
uitgangspunten er bij het ontwerp zijn gebruikt. 

TYPOLOGISCHE STUDIE
De typologische studie bekijkt de verschillende 
voorbeelden die in het onderzoek naar voren komen, 
zowel in hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 8, op basis van 
territorialiteit. De verschillende voorbeelden worden 
beoordeeld met criteria uit het literatuuronderzoek. 

PATROONTAAL
Om de uitkomsten van de verschillende 
deelonderzoeken te bundelen en begrijpelijk te 
maken voor buitenstaanders wordt er gebruik 
gemaakt van Alexander’s patroontaal. De 
patronen beschrijven de veronderstellingen die 
als uitgangspunt voor het ontwerp dienen. Deze 
methodiek wordt verder toegelicht in hoofdstuk 7. 
De patronen zijn als aparte uitgave in de bijlage te 
vinden. 

HET BETREKKEN VAN WIJKBEWONERS
De perceptie van wijkbewoners op hun leefomgeving 
is een belangrijk onderdeel van deze ontwerpstudie. 
Daarom vindt er een interactieve ontwerpworkshop 
plaats met behulp van de bovengenoemde 
patroontaal. De uitkomsten uit deelstudies worden 
in patronen verwerkt die vervolgens getoetst 
worden in de workshop. De resultaten van deze 
workshop worden weer verwerkt in de patronen 
en zullen de richting bepalen van het verdere 
ontwerpproces. 

DEFINITIEF ONTWERP
Het definitief ontwerp vormt een testcase om te 
kijken of de bovengenoemde ontwerpaanpak ook 
daadwerkelijk kan leiden tot een integraal ontwerp 
dat mensen inspireert en de weg wijst om een 
transformatie in gang te zetten. Gelet zal worden op 
de volgende criteria:

•	 In hoeverre sluit het ontwerp aan bij de huidige 
ontwikkelingen in en rond de wijk?

•	 In hoeverre stelt het ontwerp de huidige 
bewoners in staat om mee te doen in de 
ontwikkeling?

•	 In welke mate zal de transformatie leiden tot 
een duurzamere opzet van de wijk?

•	 Zijn de plannen begrijpelijk en inspirerend voor 
gebiedsbetrokkenen?

•	 Wat is de tijdspanne van het transformatieproces?

Dit resulteert in het onderzoekschema van 
afbeelding 3.1.
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>  afbeelding 3.2 - Schema aanpak 
ontwerpend onderzoek. Eigen 
bewerking van bewerking van Van  
Dorst van model voor design driven 
research (bron: Jong, D. & Voordt, V. 
der, 2002.) 

>  afbeelding 3.3 - Schema van de verschillende 
ontwerpstudies gepositioneerd per schaalniveau. 
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I - LOCATIE
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< afbeelding 4.1 - Luchtfoto van de Eilandenbuurt (gemarkeerd) en het Zuidplein



De Eilandenbuurt is onderdeel van Carnisse dat 
onderdeel is van Rotterdam Zuid, wat zelf weer 
onderdeel is van de regio Rotterdam. Zo is het 
onderdeel van een stedelijk netwerk dat verschillende 
schalen kent. Dit geldt ook voor de sociaal 
economische problematiek en het stedelijk beleid. 
Om te bepalen wat precies de stedelijke opgave 
voor de Eilandenbuurt is zal er hier een overzicht 
van de stedelijke problematiek gegeven worden, 
waarin de Eilandenbuurt binnen de context wordt 
geplaatst van de ontwikkeling in Rotterdam Zuid 
en de stad als geheel. Omdat de meeste gegevens 
alleen op wijkschaal beschikbaar zijn, wordt Carnisse 
als wijk bekeken en vervolgens de Eilandenbuurt als 
onderdeel daarvan eruit gehaald. 

ROTTERDAM
Rotterdam is een stad met ongeveer 616.000 
inwoners. De ontwikkeling van de haven is de 
grootste motor achter de groei van de stad geweest. 
Door economische veranderingen verplaatsen de 
havenactiviteiten zich steeds verder buiten de stad 
en zijn oude bedrijfsgebieden, zoals de Kop van 
Zuid, herontwikkeld tot stedelijke woonmilieus 
(Meyer 1999). Sinds de transitie van de overslag van 
stukgoederen naar de overslag per container is de 
werkgelegenheid van de haven sterk gedaald en is 
de stedelijke economie van een industriële naar een 
diensteneconomie veranderd (Stouten 2010). 

De weerslag die deze ontwikkeling lijkt te hebben 
op het wonen in Rotterdam is dat middeninkomens 
en hogeropgeleiden uit de stad trekken. De 
veronderstelling is dat dit komt omdat men 
geen passende woning kan vinden binnen de 
gemeentelijke grenzen (Land 2004). Daarom voert 
de gemeente Rotterdam momenteel een beleid 
om een aantrekkelijkere woonstad te worden en 
deze groepen te binden aan de stad (Gemeente 
Rotterdam 2007). De overtuiging is dat een sterkere 
binding te realiseren is door middel van verandering 
in het woningaanbod. “Door vernieuwing en 

herstructurering komt er meer ruimte voor 
middeninkomens- en hoge inkomensgroepen. 
Daardoor verandert een aantal bestaande 
woonwijken wezenlijk van karakter” (Gemeente 
Rotterdam 2007, p.63). Door onder andere het 
realiseren van groenstedelijke woonmilieus voor het 
aantrekken van starters, zoals pas afgestudeerden 
en jonge gezinnen, ontstaat er een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling. Op zijn beurt moet dit 
selectieve migratie van kansarmen voorkomen. De 
reden waardoor woonwijken dreigen af te glijden 
door de afname van sociale cohesie en de toename 
van criminaliteit. Dit beleid is overgenomen in Zuid 
Werkt! (Gemeente Rotterdam 2011b), het convenant 
dat is voortgekomen uit het rapport Kwaliteitssprong 
op Zuid (Deetman & Mans 2011). 

ROTTERDAM ZUID
Met 200.000 inwoners is de linkeroever van de 
Nieuwe Maas de dagelijkse omgeving voor een 
derde van de Rotterdammers. Zuid is daarmee een 
stad op zich. De problematiek die Zuid kent is al eens 
eerder op de politieke agenda gezet. Op de lijst van 
de veertig ‘krachtwijken’, die Ella Vogelaar (voormalig 
minister van Wonen, Wijken en Integratie) in 2007 
opstelde, staan er tien wijken op uit Rotterdam Zuid: 
Feijenoord, Afrikaanderbuurt, Hillesluis, Bloemhof, 
Vreewijk, Zuidwijk, Pendrecht, Oud-Charlois, de 
Tarwewijk en Carnisse (VROM 2007).

De context waarin deze, voor een groot deel 
arbeiderswijken, zijn ontstaan heeft alles te maken 
met de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad. 
In een periode van 100 jaar is er een vrijwel 
volledig planmatige ontwikkeling geweest om de 
toestroom van arbeiders te kunnen huisvesten. 
Naarmate ideeën over hoe de stad er uit moest zien 
veranderden, veranderde ook de koers van stedelijke 
uitbreidingen (Kraaij & Mast 1990). Dit is duidelijk te 
zien bij de randen van het Zuiderpark voorbij het 
Zuidplein (zie afbeelding 4.3): hier gaan de oude 
stadswijken over in de moderne tuinsteden. 

4 - DE EILANDENBUURT:
CONTEXT EN ANALYSE
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< afbeelding 4.2 - wijzigingen van de plannen in stappen 
A: Eilandenbuurt in plan Witteveen, B: Eilandenbuurt in 
herziene versie zoals het is gebouwd, C: Eilandenbuurt in 
plan Van Traa. 



Carnisse is onderdeel van een 
stedenbouwkundig plan dat niet is afgemaakt. 
De grens ligt precies onder de Eilandenbuurt. 
In plaats van wigvormige parken en 
een doorlopend weefsel van stedelijke 
bouwblokken, ligt er nu een groot stadspark 
met daaromheen de jaren ’60 tuinwijken 
Pendrecht, Zuidwijk en Lombardijen. Ook de 
plek van het centrum is een paar keer gewijzigd 
op de tekentafel. Waar eerst een centrum 
ontstond door een samenkomst van wegen en 
bijbehorende verhoging van dichtheid, is dit 
in de jaren ’70 veranderd in een multimodaal 
knooppunt gekoppeld aan een verhoogd 
overdekt winkelcentrum. 

De bedoeling was dat de Eilandenbuurt 
onderdeel zou worden van een doorlopend 
stedelijk weefsel, waarbij het direct verbonden 
zou zijn met het centrum van Zuid. In 
tegenstelling daarvan is het aan de rand van 
de oude stad komen te liggen met aan de 
zuidelijke horizon de nieuwe stad: de tuinsteden 
Zuidwijk en Pendrecht. Daarbij is het centrum 
los komen te staan van de stedelijke structuur. 
Het is een capsule geworden, gewikkeld in een 
infrastructureel breiwerk.

Echter, ook al veranderde het stedenbouwkundig 
model, het leverde dezelfde volledig van bovenaf 
geplande en geregisseerd woonomgeving op, 
geïnspireerd door een sociaal gedachtegoed. Vanuit 
de politieke overtuiging, voor ontwikkeling en 
emancipatie van een voornamelijk laaggeschoolde 
bevolking, is een ruimtelijk beleid gevoerd dat 
zich eenzijdig inzet voor een woningaanbod voor 
de sociale onderklasse (Land 2004; Dehaene & 
Vervloesem 2011). Deze houding heeft geleid tot 
een leefomgeving die vandaag de dag moeilijk kan 
omgaan met maatschappelijke veranderingen en 
nieuwe behoeftes.
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afbeelding 4.3 - fotomontage van het herziende plan 
Witteveen (1937) en de radicale omslag met het plan Van 
Traa (1945).



CARNISSE EN DE 
EILANDENBUURT

Te midden van al deze ontwikkelingen is Carnisse 
sinds haar bouw nauwelijks veranderd. Carnisse 
bestaat uit drie buurten: Oud-Carnisse, de Vogelbuurt 
en de Eilandenbuurt. Hoewel de Eilandenbuurt 
pas in de oorlog is ontworpen, vertoond ze nog 
duidelijk sporen van het uitbreidingsplan van 
Witteveen uit 1927. Dit is te zien in het waaiervormig 
stratenpatroon. De huizen, gebouwd in en vlak na de 
oorlog, zijn de voorbode van de architectuur van de 
modernistische tuinwijken. De laatst gebouwde wijk 
de Eilandenbuurt is dan ook ontworpen door Van 
der Broek, één van Rotterdams meest invloedrijke 
modernistische architecten (Vanstiphout 2005). 
Interessant aan deze buurt is dat zij specifiek 
ontwikkeld is voor de particuliere verkoop. Tot 
op de dag van vandaag zijn meeste woningen 
in Carnisse, in tegenstelling tot de andere wijken 
in Oud-Zuid, in privaat bezit. Dit is één van de 
belangrijkste argumenten waarom Carnisse, en dan 
specifiek de Eilandenbuurt, interessant is voor deze 
ontwerpstudie. Stedelijke vernieuwing kan hier 
namelijk enkel in samenwerking met huiseigenaren. 
Net zoals hij het in de jaren ‘70 aangepakte Oude 
Westen en Oude Noorden, is de overheid afhankelijk 
van particulieren of moet ze verouderde woningen 
selectief opkopen en herontwikkelen.

SOCIALE EN FYSIEKE 
KENMERKEN VAN CARNISSE 
EN DE EILANDENBUURT
INKOMEN
Wat betreft inkomen, werkgelegenheid en het 
aantal uitkeringen doet Carnisse het relatief goed. 
Er is minder werkloosheid en er zijn minder mensen 
met een uitkering dan in de omliggende wijken die 
ook als aandachtswijk zijn aangewezen. Hoewel 
het gemiddelde inkomen van €18.700,- per jaar 
onder dat van Rotterdam ligt, €21.000,- per jaar, 
is het percentage lage inkomens veel lager, 41% 
in Carnisse ten opzichte van 53% in Rotterdam 
(COS - Rotterdam 2009b). Carnisse heeft dan ook 
de laagste werkloosheidscijfers van de zeven focus 
wijken (zie afbeelding 4.4). Wel komt de helft van de 
huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag of een 
sociale huurwoning (COS - Rotterdam 2009a).

SOCIALE COHESIE EN VERHUIZINGEN
Op de sociale index scoort Carnisse vooral slecht op 
het gebied van sociale binding (COS 2012b). Deze 
indicator is opgebouwd uit de sociale binding die 
men ervaart en de mutatiegraad. In de gebiedsvisie 
wordt geconstateerd dat naast de vele verschillende 
nationaliteiten in de wijk en het grote aandeel 
van een- en tweepersoonshuishoudens dit de 
belangrijkste reden is voor het gebrek aan sociale 
cohesie (Deelgemeente Charlois 2009, p.10). Het 
percentage bewoners dat binnen twee jaar weer 
verhuist, 34%, licht maar liefst 10% hoger dan het 
gemiddelde in Rotterdam van 24% (COS 2012a). 
Deze grote omloop is niet bevorderlijk voor de 
sociale relaties in een buurt. 

Omdat in de stedelijke visie het beeld wordt geschetst 
dat mensen wegtrekken die dat kunnen betalen, is 
het interessant om te kijken waar vestigers vandaan 
komen en vertrekkers naar toe gaan. De meeste 
uitwisseling vindt plaats met de direct naastgelegen 
wijken in Oud-Zuid: Oud-Charlois en de Tarwewijk. 
Van de 1.324 verhuisbewegingen waren er ruim 
200 verhuizingen binnen de wijk en ongeveer 100 
van en naar Oud-Charlois en hetzelfde geldt voor 
de Tarwewijk. Dit zou betekenen dat er tussen deze 
wijken belangrijke sociale relaties bestaan. 

Het is echter moeilijk om vast te stellen of bewoners 
vertrekken omdat ze meer kunnen betalen. Sterker 
nog, uit cijfers van de buurtmonitor (COS 2012a) blijkt 
dat wijken waaruit per saldo mensen naar Carnisse 
toekomen, gemiddeld beter scoren dan wijken waar 
Carnissenaren per saldo naartoe vertrekken. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld Lombardijen, Zuidwijk of Groot 
IJsselmonde tegenover de Tarwewijk, Delfshaven of 
het Oude Westen. Een verklaring kan zijn dat mensen 
die eerst huurden in de iets betere wijken, graag een 
betaalbaar huis willen kopen. Carnisse is relatief 
goedkoop en heeft een groot aandeel koophuizen. 
De verschillen zijn echter te klein om van een 
selectieve migratie te spreken. 

Toch blijft de hoge verhuisgeneigdheid het meest 
opvallende kenmerk van de buurt. Op sommige 
plekken, vooral in de Eilandenbuurt, is het aantal 
dat binnen een jaar vertrekt 20% van de mensen die 
er wonen. Bijvoorbeeld in de Terschellingerstraat 
vertrekt er iedere negen maanden een bewoner 
uit een portiek van zes appartementen. Terwijl het 
relatief beter gaat met Carnisse dan met andere 
achterstandswijken, blijven mensen toch maar kort 
in Carnisse wonen. Dit roept de vraag op in hoeverre 
de woonomgeving kan zorgen dat men langer in 
Carnisse blijft wonen?

 
CARNISSE  ROTTERDAM 

aantal inwoners 10.878 616.456 
aantal woningen 6.011 297.890 
% sociaal / huur / koop 13% / 40% / 47% 45%/21%/ 34% 
gemiddeld inkomen €18.700,- €21.800,- 
% lage / midden / hoge inkomens 41% / 52% / 8% 53%/33%/13% 
verblijfsduur per adres < 2 jaar 34% 24% 
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< tabel 4.1 - Kengetallen van de wijk Carnisse in vergelijking met Rotterdam. (bron: COS buurtmonitor 
2012)



Sociaal sterk 7,1 en hoger
Sociaal voldoende 6,0 t/m 7,0
Kwetsbaar 5,0 t/m 5,9
Probleem 3,9 t/m 4,9
Sociaal zeer zwak 3,8 en lager
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< afbeelding 4.5 -  weergave van de sociale index v.l.n.r. Carnisse, Charlois 
en Rotterdam uit 2012  (bron: COS-Rottedam: http://www.cos.nl/sigt/ 
[25/07/’12]) en overzicht van de uitslagen van  de sociale indexen voor heel 
Rotterdam uit 2010. De stapelijking van  problemen is het sterkst in de oude 
wijken van Zuid, waaronder Carnisse. (bron: COS, 2012. Rotterdam sociaal 
gemeten, 4de meting door sociale index, gemeente Rotterdam.) 

< afbeelding 4.4 -  ontwikkeling van niet-werkende werkzoekende in de zeven 
focuswijken met rotterdam als referentie. (bron: SoZaWe - Rotterdam, 2011. 
analyse sociale problematiek wijken bijzondere aanpak Zuid) 



LIGGING
Aan de ligging zal het niet liggen. De voordelige 
positie van Carnisse in Rotterdam Zuid maakt 
het zelfs opmerkelijk dat de buurt nooit eerder 
object is geweest van herontwikkeling en 
stadsvernieuwing. Terwijl er in zoveel steden 
centraal-gelegen woonwijken moesten wijken 
voor meer opbrengst-genererende programma’s, is 
Carnisse vrijwel onberoerd gebleven, ook al ligt het 
op een steenworp afstand van één van de grootste 
regionale knooppunten van het land. Door de vele 
bus- en metroverbindingen komen er wekelijks 
183.000 bezoekers (Strabo 2007). Veel bezoekers 
van het Zuidplein doen dan ook boodschappen in 
het winkelcentrum. Daarnaast is de het Zuidplein-
theater een publiekstrekker van stedelijk formaat 
en de Ahoy zelfs één van landelijk formaat. Ook de 
nabijheid van het Zuiderpark is een kwaliteit. Veel 
recreatieve voorzieningen liggen hierdoor op loop- 
of fietsafstand van de wijk. De verbondenheid met de 
rest van de stad biedt ook perspectief om op afstand 
te werken, waardoor de toegang tot de arbeidsmarkt 
groter wordt. Met de nieuwe metrolijn-E kan men 
bijvoorbeeld binnen een uur op Den Haag Centraal 
zijn. Omgekeerd zou Carnisse daardoor ook 
interessant kunnen zijn voor nieuw programma, dat 
graag verbonden wil zijn met ander plekken in de 
stad. 

VOORZIENINGEN
Het aantal bedrijven gevestigd in Carnisse is niet veel 
lager dan in ander wijken. Toch is de werkgelegenheid 
in de wijk bijzonder laag vergeleken bij de omliggende 
wijken (zie afbeelding: 2.16). Voor een wijk die zo 
dicht gelegen is tegen het centrum van Zuid, zou 
men verwachten dat er veel meer menging tussen 
wonen en werken zou plaatsvinden. Wat betreft 
een stedelijke mix van voorzieningen ligt Carnisse 
tussen het Zuidplein en de oude kern van Charlois 
in. De wijk heeft voornamelijk wijkgerelateerde 
voorzieningen waardoor er weinig bezoekers van 
buitenaf komen. Commerciële voorzieningen zoals 
winkels en cafés clusteren zich in het oude gedeelte 
van Carnisse langs de Katendrechtse Lagedijk en 
de Wolphaertsbocht. Hier kent het stedelijk weefsel 
een meer fijnkorrelige functiemenging dan in de 
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< afbeelding 4.6 -  Alle locaties die in het bestemmingsplan staan aangegeven met 
bestemming: gemengd of winkel. 

< afbeelding 4.7 -  Alle locaties die in het bestemmingsplan staan aangegeven met 
bestemming: maatschappelijk. 



Hillesluis

Vreewijk

Bloemhof

A15

A16

A13

Katendrecht

Kop van Zuid

Afrikaanderwijk

Tarwewijk

AHOY

Carnisse

Zuidwijk

Zuiderpark

Pendrecht

Oud-Charlo
is

Feijenoord

Eilandenbuurt, waardoor wonen en werken goed 
samen gaan. In de Eilandenbuurt is de plaats voor 
voorzieningen zorgvuldig maar strikt vastgelegd in 
het stedenbouwkundig plan. Langs de Markerstraat 
en Walchersestraat zijn enkele kleine uitbouwtjes 
voorzien op de uiteinden van de blokken, die 
kunnen worden ingericht als winkel, café of kantoor. 
Daarnaast biedt de fysieke inrichting van de 
Eilandenbuurt weinig mogelijkheden voor bedrijfs- 
en winkel onderkomen. 

Maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, 
gebedshuizen en zorgvoorzieningen liggen 
voornamelijk buiten de wijk, aan de rand van het 
Zuiderpark. Opvallend zijn de vele gebedshuizen: 
vier kerken en dir moskee ’s. De voorzieningen binnen 
de wijk hebben meestal weinig contact met de 
buitenruimte en dragen daardoor nauwelijks bij aan 
de activering en sociale kwaliteit ervan. Uitzondering 
hierop is de Nancy Zeelenbergflat van Humanitas aan 
het Amelandseplein: bewoners maken veel gebruik 
van het plein en ook het inpandige restaurant kijkt 
erop uit. 
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< afbeelding 4.8 -  Aantal 
werkplekken in Carnisse en 
omliggende wijken, naar 
grootte verdeeld. (bron: COS 
buurtmonitor: http://rotterdam.
buurtmonitor.nl/ [25/07/’12]) 

> afbeelding 4.9 -   Positie van de Eilandenbuurt 
t.o.v. andere gebieden in Rotterdam, waarbij 
de verbondenheid met OV en uitvalswegen 
zichtbaar is.  



DE WONINGVOORRAAD
Naar verhouding heeft Carnisse in Rotterdam Zuid 
de meeste woningen in particulier eigendom. 
Hiervan zijn de helft koopwoningen en de andere 
helft is particuliere verhuur. Daarmee zijn er dus veel 
bewoners in Carnisse die een eigen huis bezitten. Er 
is relatief weinig sociale huur in Carnisse. 

De meest voorkomende type woning van de 
Eilandenbuurt komen uit de projecten Algemeen 
Belang I, in 1938 en het 1000-woningenplan in 1940. 
De woningen zijn het experiment van de architect 
Van den Broek die, ten tijde van schaarste in de oorlog, 
betaalbare arbeiderswoningen wilde realiseren door 
private partijen en zonder overheidssubsidie. Van 
den Broek heeft hiervoor niet zozeer een gebouw 
ontworpen, maar een proces dat door iedere 
aannemer herhaald kan worden. Dit leverde een 
sobere gestandaardiseerde vorm van architectuur op 
die Vanstiphout omschrijft als de “architectonische 
nulgraad” (Vanstiphout 2005, p.361).

De woningen zijn in een aantal opzichten bijzonder. 
Ten eerste is er het principe van de wisselbeuk. 
Op dezelfde beukmaat als het trappenhuis is 
er een kamer aan de achterzijde. Om variatie in 
woninggrootte te krijgen hoort deze kamer bij één 
van de twee appartementen op die verdieping. Dit 
levert een 3-kamerwoning op van 54,6 m2 en een 
2-kamerwoning van 45,4 m2 op. 

Ten tweede is de plattegrond van de woning zo 
ontworpen dat de indeling van de plattegrond van 
oriëntatie kan veranderen, zonder de hoofdstructuur 
te moeten aanpassen. De slaapzijde en woonzijde 
veranderen dan van kant. Dit betekent dat de 
stroken destijds gemakkelijk konden worden 
ingepast in de stedelijke plattegrond zonder extra 
ontwerpoplossingen. Hier is de architectuur als het 
ware los komen te staan van de stedenbouw:

“Eigenlijk kan deze architectuur bestaan zonder dat er 
een bestaande stad of zelfs een stedenbouwkundig 
ontwerp beschikbaar is. De stroken van Van den 
Broek zijn de bouwstenen waarmee een stad kan 
worden opgebouwd; zet er twee tegenover elkaar en 
u heeft een straat. Zet er nog twee achter en u heeft 
twee blokken. Herhaal dit een aantal keren en u heeft 
een stad”(Vanstiphout 2005, p.373).

Zo gemakkelijk als ze destijds konden worden 
ingepast, zo moeilijk lijken de woningen op latere 
momenten weer aan te passen. Vrijwel alle woningen 
in Carnisse zijn gebouwd voor 1950 en er is sindsdien 
nauwelijks bijgebouwd of vernieuwd. Het deel 
vooroorlogse woningen bevindt zich voornamelijk 
in Oud Carnisse en aan de Katendrechtse Lagedijk. 
Het gedeelte dat in en vlak na de oorlog gebouwd 
is, maakt de Vogel- en Eilandenbuurt. Wat er later is 

bijgebouwd of is vernieuwd, zijn de woningen van 
Woonstad in Oud Carnisse en een aantal woningen 
verbonden aan zorginstellingen (Nancy Zeelenberg, 
Hannie Dekhuijzen en Dorpsveld). 

Dat er niets is veranderd, maar dat men toch snel weer 
verhuist, geeft aan dat de huidige woningvoorraad 
niet meer aan de wensen voldoet. Dit schetst het 
beeld dat de woningen en de woonomgeving 
weinig flexibel is om aan te passen aan hedendaagse 
en individuele behoeftes. Doordat prijzen voor 
koopwoningen beduidend lager liggen dan in 
andere plekken in Rotterdam is het voor starters 
gemakkelijk om hier een woning te vinden. In de 
Eilandenbuurt gaat het vooral om 2- tot 3-kamer 
appartementen met een oppervlakte van 45 tot 
60 m2. Dit zijn portieketage woningen zonder lift, 
waarbij slechts een derde toegang heeft tot een tuin. 
Met de smalle straten zonder veel verblijfskwaliteiten 
ontstaat er een dichtheid die de leefbaarheid niet ten 
goede komt. 

Omdat de woningen echter geen 
aanpassingsmogelijkheden bieden en er in de 
omgeving niet veel alternatieven zijn, kiezen 
mensen ervoor om verder te verhuizen, bijvoorbeeld 
op het moment dat ze kinderen krijgen. Ook als men 
ouder wordt bieden portiekflats zonder lift weinig 24
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< afbeelding 4.10 - foto van de nieuwe woningen ‘algemeen 
belang I’ uit 1946 (Bron: Gemeentearchief Rotterdam)

< afbeelding 4.11 - foto van de woningen uit 1946 vanuit het 
Amelandseplein (Bron: Gemeentearchief Rotterdam)



Pleinweg

Amelandseplein
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> afbeelding 4.13 - kaart met woningen van plan algemeen belang I uit 1938 
(blauw) en het 1000-woningenplan uit 1940 (rood)  

< afbeelding 4.12 - boven: schema van woningen die illustreert 
hoe de woningen van oriëntatie kunnen veranderen zonder 
dat de structuur hoeft te veranderen. Onder: plattegronden 
van woningen het plan Algemeen belang I (bron: gemeentelijk 
archief Rotterdam)

> afbeelding 4.14 -  overzicht eigendomsverhoudingen woningbezit: geel =  corporatie; oranje = 
eigenaar bewoner; rood = particuliere verhuur. (bron: onderzoek Henk van Schagen) 
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> afbeelding 4.16 -  verhouding huur ten opzichte van koop in 
Carnisse en omliggende wijken. (bron: COS buurtmonitor [25/07/’12]) 

< afbeelding 4.17 -  fracties van de verschillende vormen van eigendom 
in Carnisse en omliggende wijken. (bron: COS buurtmonitor [25/07/’12]) 

< afbeelding 4.15 -  twee GIS analyses: a) de kwetsbare woningvoorraad en b)
transformatieruimte. (bron: dS+V, 2010. Trefzeker op Zuid, rotterdam: gemeente 
Rotterdam.) 

< afbeelding 4.18 -  Conditie van de woningvoorraad in 
Carnisse in 2008 gemeten door dS+V. (bron: gebiedsvisie 
Carnisse 2020 -  deelgemeente Charlois)



perspectief. De conclusie is dat niet zozeer de leeftijd 
van de woningvoorraad, maar het eenzijdige aanbod 
en de geringe aanpasbaarheid het probleem is en 
dat daardoor de woningen en de buurt als geheel 
slecht levensloopbestendig is.

In beleidsdocumenten weerklinken de ideeën 
uit de Stadsvisie en de Kwaliteitssprong over 
woningdifferentiatie voor het aantrekken van 
middeninkomens en hogeropgeleiden. Enerzijds 
wordt er gesproken over een starterswijk (dS+V 
2009), een beschrijving die de hoge mobiliteit 
acceptabel maakt, ook al leidt dit tot een anonieme 
woonomgeving. Anderzijds worden er studies 
gedaan die aantonen dat bepaalde delen van de 
wijk vanwege de slechte bouwkwaliteit gesloopt 
moeten worden. Ook het predicaat ‘kwetsbare 
woningvoorraad’, gezinswoningen kleiner dan 75 
m2 portieketage zonder lift en een WOZ-waarde 
van onder de €130.000,-, kan de keuze voor sloop 
vergemakkelijken. Door dit criterium te hanteren 
kleurt namelijk heel naoorlogs Carnisse donker 
op de kaart (zie afbeelding 2.9 a). De visies over 
de aanpak van de fysieke voorraad die hierdoor 
circuleren, laten een onsamenhangend beeld 
zien. Hierbij is de relatie tussen de kwaliteit van de 
woningvoorraad, de bevolkingssamenstelling en 
de geplande ingrepen zoals sloop, nieuwbouw 
en of renovatie, ondoorgrondelijk geworden (zei 
afbeelding 2.10). Bovendien kan er volgens de criteria 
die de transformatieruimte bepalen, corporatiebezit, 
bouwperiode en monumentstatus, weinig tot niets 
gebeuren in Carnisse, omdat het grotendeels in 
particulier bezit is (zie afbeelding 2.9 b).
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> afbeelding 4.19 -  twee keer “aanpak Oud Charlois, Carnisse, Tarwewijk” uit 2010 met op beide plankaarten 
verschillende zones die als sloop worden aangeduid of ‘beheer in afwachting van afscheid’ (bron: dS+V, 
2010.) 



Dan is er nog de ontwikkeling van Hart van 
Zuid. In november 2011 zijn de plannen voor 
de herontwikkeling van het Zuidpleingebied in 
aanbesteding gegaan. Dat betekent dat er drie 
combinaties van ontwikkelende, bouwende en 
financierende partijen kunnen strijden voor de 
concessie om het gehele plangebied te vernieuwen 
(Projectbureau Hart van Zuid 2010). Daarmee is de 
Hart van Zuid-ontwikkeling een grote kans voor de 
ontwikkeling van de omliggende wijken. 

Momenteel is het Zuidplein, zoals het in het 
ambitiedocument beschreven wordt: “een eiland 
in de stad, dat doelgericht bezocht wordt” en 
“waarvan nauwelijks sprake is van spontaan 
bezoek” (Projectbureau Hart van Zuid 2011, p.33). 
Dit bleek ook uit een recent onderzoek dat door de 
Veldacademie is uitgevoerd. Functioneel voldoet 
het Zuidpleincentrum prima als overstappunt en 
het doen van boodschappen. Men geeft echter 
ook aan nauwelijks langer dan vijf minuten in de 
openbare ruimte te willen verblijven (Van Dorst 
2011). Verder blijkt dat de bezoekers het Zuidplein, 
het winkelcentrum, het metrostation en de rest van 
de openbare ruimte moeilijk met elkaar in verband 
weten te brengen. Als stedelijk centrum is het Hart 
van Zuid slecht herkenbaar en draagt daarmee 
nauwelijks bij aan de identiteit van de omgeving. Dat 
de wijk Carnisse ernaast ligt, ontgaat iedereen die 
niet bekend is met de directe omgeving. Dit tekent 
het grote contrast tussen het Zuidpleincentrum en 
haar omgeving. Er is geen spraken van een overgang 
tussen stedelijke functiemenging en woongebied, 
maar van een abrupte grens. Hierdoor kent dit 
gebied nauwelijks ruimte voor flexibiliteit wat betreft 
uitbreiding en differentiëring van randprogramma. 
Het gebied bestaat enkel uit afgeschermde winkel- 
en vervoersgebieden. Het ontbreken van grijstinten 
tussen een knooppunt waar wekelijks 183.000 
bezoekers komen, betekent dat slechts een selectieve 
groep ondernemers en partijen profijt heeft van deze 
enorme doorstroom van mensen uit de hele regio. 

De plannen voor Hart van Zuid zijn echter groots. 
Met een bijdrage van negentig miljoen en twee keer 
zoveel uit de markt. wil de gemeente het centrum 
een grondige facelift geven (Projectbureau Hart van 
Zuid 2011). Het centrum moet een vliegwiel worden 
voor heel Zuid, waarbij het knooppunt een schakel is 
tussen Rotterdam Zuid en de Randstad. In hetzelfde 
document wordt echter ook beweerd dat er geen 
markt is voor uitbreiding van het winkelbestand en 
kantoorruimte. De aanjager van de economie moet 
vooral gezocht worden in de vrijetijdssector en 
entertainment. 

De openbare ruimte krijgt hierin een centrale rol. Ze 
moet de verbinding leggen tussen het plangebied 
en de omliggende wijken, waarbij de voetganger 
dominant is over autoverkeer. In een voorstudie voor 
de herinrichting denkt men aan een rode loper; een 
duidelijke en aantrekkelijke voetgangerszone die 
een verbinding legt tussen het Zuidplein en de Ahoy. 
Men wil dat mensen langer in het gebied verblijven 
en dat winkels meer zichtbaar en toegankelijk zijn 
vanuit de buitenruimte. In de documenten voor 
de aanbestedende consortia is een plantekening 
gegeven die als voorbeeld van uitgangspunten 
en mogelijke uitwerkingen dient. Een aantal 
ingrijpende veranderingen die men mogelijk acht, 
zijn doorbraken in het Van Swietenblok en het 
opheffen van de Zuiderparkweg om plaats te maken 
voor het doortrekken van de Goereesestraat naar de 
Zuidelijke tuinsteden. 

Hoewel de resultaten van deze planvorming nog 
allerminst bekend zijn, is het zeker dat ze een grote 
invloed zullen hebben op de toekomst van Carnisse. 
De vraag is op welke manier de kansen van deze 
ontwikkeling benut kunnen worden? En biedt dit 
ook kansen voor de kwetsbare groepen in de wijk?

HART VAN ZUID
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> afbeelding 4.20 -  Impressies van het principeontwerp voor de 
aanbesteding van Hart van Zuid (bron: Ambitiedocument Hart 
van Zuid, gemeente Rotterdam 2011)
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> afbeelding 4.22 - schets als illustratie 
van de uitgangspunten voor een 
mogelijk stedenbouwkundig plan.  (bron: 
projectbureau Hart van Zuid, 2011. Ambitie 
Document: Hart van Zuid.)

> afbeelding 4.21 -  drie deelgebieden Hart van Zuid (bron: 
projectbureau Hart van Zuid, 2011. Ambitie Document: Hart van Zuid.))



CONCLUSIE
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Carnisse doet het relatief goed als achterstandswijk. 
Er zijn minder werklozen en het gemiddeld inkomen 
is hoger dan in de omliggende wijken. Kenmerkend 
is het grote aandeel van particuliere huizenbezitters 
in de wijk. Het grootste gedeelte hiervan is eigenaar-
bewoner. 

Kenmerkend en problematisch is de hoge mate 
waarmee bewoners weer verhuizen. De woningen zijn 
klein en zijn in de huidige situatie niet aantrekkelijk 
om aan te passen. Verenigingen van de eigenaren 
functioneren vaak slecht, waardoor onderhoud niet 
meer gebeurt. De gevolgen zijn verloedering van de 
woningen en afbreuk van het sociale klimaat, omdat 
mensen hun buren niet meer kennen. Daarnaast 
verdwijnen er in hoog tempo voorzieningen in de 
wijk en er is weinig verblijfskwaliteit in de openbare 
ruimte.

Wanneer de problematiek niet aangepakt wordt, 
dreigt verloedering en daarmee de kans op 
grootschalige sloop. De uitstekende ligging van 
Carnisse, grenzend aan een regionaal knooppunt 
en het Zuiderpark, kan een goede uitgangspositie 
zijn om deze ontwikkeling te keren. De plannen 
voor Hart van Zuid maken de vernieuwing van de 
Eilandenbuurt actueel. De stedenbouwkundige 
opgave is daarmee het herpositionering van de 
Eilandenbuurt als overgangsgebied van woonbuurt 
naar centrumgebied, waarbij er nieuwe kwaliteiten 
en mogelijkheden ontstaan die het aantrekkelijk 
maken voor bewoners en ondernemers om te 
investeren hun woonomgeving. 

De analyse van de Eilandenbuurt beslaat zowel de 
sociaaleconomische kant als de fysiek-ruimtelijke 
kant. Aan de hand van de analyse van de 
Eilandenbuurt zullen vraagstelling en doelstellingen 
bepaald worden en daarmee de opgave. De opgave 
brengt de volgende vragen voort: 

•	 Hoe kan stedenbouwkundig ontwerp een 
stedelijke transformatie in gang zetten vanuit 
particulier initiatief?

•	 Op welke manier kan stedelijke transformatie 
maximaal bijdragen aan sociale betrokkenheid?

•	 Hoe worden daarbij kwetsbare groepen ontzien?

•	 Hoe moet de stedenbouwkunde zich 
positioneren in een ontwikkelingsproces waarin 
veel verschillende niet-professionele actoren 
betrokken zijn?



Nu helder is wat de sociale en economische context 
is van de Eilandenbuurt, is het tijd om te kijken 
naar stedenbouwkundige aspecten. Het doel is om 
de ruimtelijke kwaliteit in kaart te brengen en de 
middelen te vinden waar de stedenbouwkundige 
in het ontwerp mee aan de slag kan. Hiervoor wordt 
gekeken naar de ruimtelijke structuur, de bebouwing 
en de openbare ruimte. 

5 - STEDENBOUWKUNDIGE ANALYSE 
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< afbeelding 5.1 - Vogelvluht foto van het Zuidplein en 
omliggende wijken (bron: Googlemaps).



BUURTEN

STAD

WIJKEN

DE RUIMTELIJKE CONTEXT

De Eilandenbuurt is onderdeel van een continu stedelijk weefsel 
van de wijken Oud-Charlois, Carnisse en de Tarwewijk. Om hier wijs 
uit te worden kunnen drie schaalniveaus worden onderscheiden: de 
schaal van de stad, de schaal van de woonbuurten en de schaal van 
de wijken. Door uit te zoomen en weer stapsgewijs in te zoomen 
wordt duidelijk hoe deze schalen met elkaar in verband staan.

SCHAAL VAN DE STAD
De schaal van de stad wordt gekenmerkt door hoofdwegen zoals de 
Pleinweg, de Dorpsweg en de Doklaan. Daarnaast zijn het Zuidplein, 
het Motorstraatgebied, het Zuiderpark en de bedrijvigheid aan de 
Waal- en Maashaven plekken waar mensen uit de hele stad gebruik 
van maken. Het zijn deze stedelijke ruimtes die het beeld van de 
stad bepalen daarmee ook de grootste invloed hebben op het 
imago voor buitenstaanders van Zuid. De grote hoofdwegen, de 
Dorpsweg en Pleinweg zijn drukke doorgangswegen met weinig 
oversteekplekken. Deze wegen vormen dan ook barrières tussen 
woongebieden en markeren de wijkgrenzen.

DE BUURTSCHAAL
De schaal van de woonbuurten gaat over de directe omgeving van 
de woning. De ruimte van woonstraat en verkaveling is de plek 
waar kinderen buitenspelen en buren elkaar tegen kunnen komen. 
Het zijn plekken waar iemand van buiten niets te zoeken heeft, 
tenzij hij bij iemand op bezoek komt. Zoals in het hoofdstuk 6 zal 
blijken is dit de schaal die van essentieel belang is voor de perceptie 
van leefbaarheid. Op deze schaal is het van belang dat bewoners 
genoeg invloed kunnen hebben om de woonomgeving eigen te 
maken.

Wat opvalt, is dat er op buurtniveau weinig groene of andere 
verblijfsruimte te vinden is. Zeker in de Eilandenbuurt is er in de 
directe woonomgeving weinig kwalitatieve buitenruimte, tenzij 
men aan het Amelandseplein woont. De plekken waar men 
kleinschalig groen of speelruimte dichtbij de woning heeft, zijn 
vaak erg geliefd. Voorbeelden hiervan zijn de Dokhavenbuurt en 
het Verschoorplein.

Op buurtniveau vindt men de minste voorzieningen. Het gebeurt 
wel dat er zich een basisschool of een buurthuis tussen de woningen 
bevindt. Echter, hoe meer voorzieningen er zijn, des te belangrijker 
deze worden voor mensen buiten de buurt. Hierdoor komt de plek 
op een hogere schaal te liggen. 
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< afbeelding 5.2 -verschillende 
schaalneau’s van de stedelijke 
structuur



DE WIJK- OF TUSSENSCHAAL
De wijkstructuur vormt de schaal tussen buurt 
en stad. Het is de ruimte die de verschillende 
buurten samenbindt. Op deze schaal bevinden 
zich voorzieningen die belangrijk of typerend zijn 
voor het dagelijks leven. Als we kijken naar de 
Eilandenbuurt, is het meest kenmerkende element 
op deze schaal het Amelandseplein. Opvallend zijn 
ook de Markerstraat en de Carnissesingel, die als 
draden de buurten van Carnisse en Oud-Charlois 
aan elkaar weven. Tussen de Eilandenbuurt en de 
Tarwewijk zijn echter geen verbindingen op deze 
schaal, hier vormt de Pleinweg een barrière tussen 
de twee wijken. 

OVERLAP
Het is natuurlijk niet zo dat een stedelijke ruimte zich 
strikt op één schaal bevindt. Sterker nog, sommige 
ruimtes zijn juist erg vitaal, omdat ze op verschillende 
schalen een belangrijke gebruikswaarde hebben. De 
Wolphaertsbocht is hier een goed voorbeeld van. 
De weg, gelegen op een oud dijklichaam, verbindt 
de Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois. De weg 
kent verschillende gebieden waar wonen, werken 
en voorzieningen elkaar afwisselen. Bovendien 
heeft tramlijn 2 er verschillende haltes. Een andere 
prominente stedelijke ruimte is de Mijnsherenlaan. 
Een laan die steeds breder wordt, waar enkel 
bestemmingsverkeer doorheen gaat. Ondanks 
dat de metro er op een verhoogde baan doorheen 
rijdt, blijft het een lokale stedelijke ruimte die de 
Millinxbuurt met de rest van de Tarwewijk verbindt. 

De Dorpsweg en de Pleinweg kennen weinig overlap. 
Er zijn wel een aantal voorzieningen, maar het zijn 
vooral drukke verkeerswegen zonder verblijfsruimte. 
Hetzelfde geldt voor het Zuidplein. Het is een 
functioneel gebied waar men doelgericht gebruik 
van maakt, maar het staat los van alle buurten. 

Er zijn ook stedelijke ruimtes die een opstapje zijn 
voor de stedelijke schaal, de singels bijvoorbeeld. 
De Boergoense Vliet, de Lepalaarssingel en de 
Urkersingel zijn plekken waar het mooi is om aan te 
wonen en te wandelen en die alle drie uitkomen bij 
het Zuiderpark. De weeflijnen, de Markerstraat en de 
Carnissesingel zouden hetzelfde kunnen doen, ware 
het niet dat ze ofwel nergens op uitkomen ofwel op 
een barrière stuiten. 

CONCLUSIE
De verschillende ruimtelijke systemen in het gebied 
staan momenteel los van elkaar en kunnen elkaar 
daarom niet versterken. Ruimtes krijgen meer 
betekenis wanneer ze verschillende schaalniveaus 
verbinden. Het raamwerk van stedelijke wegen sluit 
niet goed op elkaar aan. Het doortrekken van de 
Goereesestraat kan daar verandering brengen. De 
as koppelt Pendrecht, Zuiderpark, Carnisse en de 
Tarwewijk. 

De Eilandenbuurt wordt bijeengehouden door 
het Amelandseplein en de Markerstraat. Alle 
woonstraten komen hierop uit. Via de weeflijnen zijn 
deze goed verbonden met de andere buurten van de 
wijk, maar niet met het Zuidplein. De Eilandenbuurt 
en het Zuidplein zijn gescheiden werelden. 

Ook mist er een goede verbinding tussen de 
Tarwewijk en de Eilandenbuurt. De verbinding kan 
doorgetrokken worden naar het Zuiderpark via de 
Urkersingel. 
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< afbeelding 5.3 - Schema van in elkaar 
grijpende structuren van groen en wegen. 



Wij 
hebben al wat voorwerk 

gedaan. Het afgelopen jaar 
is er vanuit allerlei hoeken 

input geleverd voor de 
kwaliteitsprong

Dat kan 
allemaal wel wezen, 

maar ik heb gehoord dat 4000 
huizen in Carnisse gesloopt 
moeten worden. Hoe gaat de 
gemeente dat aanpakken?

Alvorens te kijken naar de toekomst plannen op de 
stedelijke schaal zal er eerst worden ingezoomd op 
de initiatieven die veelal door bewoners worden 
ondernomen op buurtniveau. Door te kijken waar 
activiteiten plaatsvinden waar men initiatief neemt, 
ontstaat er een beeld van de sociale ruimt van de 
wijk. 

De Eilandenbuurt staat bekend om de betrokkenheid 
van bewoners. De Van Swietenhof is al voorbij 
gekomen in hoofdstuk 2. Daarnaast worden 
nog tal van activiteiten georganiseerd voor en 
door bewoners. Dit gebeurt voornamelijk op het 
Amelandseplein. Deze plek wordt wel beschouwd 
als de ‘woonkamer’ van de buurt. Er worden veel 
activiteiten georganiseerd zoals ‘camping Carnisse’ 
en de ‘beachweek’ De speelgoed uitleencontainer ’t 
Zonnetje biedt kinderen in en om het Amelandseplein 
speelplezier. Ook Thuis Op Straat (TOS) organiseert 
er activiteiten. Het Amelandseplein wordt vaak als 
reden gegeven voor het groene karakter van de 
Eilandenbuurt.

Een andere belangrijk plek in de wijk is het buurthuis 
Arend & Zeemeeuw. Dit was lange tijd de uitvalsbasis 
voor welzijnsorganisatie Charlois Welzijn, totdat het 
failliet ging. Nu strijd de actiegroep ‘Behoud Arend & 
Zeemeeuw’ (ABAZ) met succes voor het openhouden 
van het buurthuis. Dit is hard nodig, aangezien er 
verder weinig accommodatieruimte in de wijk is voor 
het organiseren van bijvoorbeeld ‘zumba-lessen’.

Sinds een paar jaar loopt het project Veerkracht 
Carnisse, een samenwerkingsverband tussen DRIFT, 
Bureau Frontlijn, Rotterdam Vakmanstad en Creatief 
Beheer, met als doel de sociale structuur in de wijk 
te versterken. Projecten die hieruit voortgekomen 
zijn, zijn onder andere een kinderpersbureau, het 
opzetten van weekendschool, een buurtkeuken voor 
maaltijden op de scholen en een voedseltuin op 
de voormalige tennisbaan in het Zuiderpark (www.
veerkrachtcarnisse.nl). Het meest fysieke project is 
het vergroenen van de straten door Creatiefbeheer.

De initiatieven zoals hierboven beschreven 
schetsen een positief beeld van de ontwikkeling in 
Eilandenbuurt. De vraag is echter of dit bijdraagt aan 
het oplossen van de structurele problemen van de 
woningvoorraad? De betrokkenheid van bewoners 

INITIATIEVEN IN DE EILANDENBUURT
lijkt zich vooralsnog te beperken tot tijdelijke sociale 
activiteiten en in beperkte mate de inrichting van 
de openbare ruimte. In hoeverre worden bewoners 
of kunnen bewoners betrokken zijn bij de fysiek 
ontwikkeling van de buurt?

Vooralsnog heeft de Deelgemeente hier geen 
plannen voor. Er bestaat geen ruimtelijke visie die 
laat zien hoe de Eilandenbuurt er over 5, 10 of 30 
jaar uit moet zien en wat bewoners daarin kunnen 
betekenen. Het nationaal programma ‘Zuid Werkt!’ 
zet in zeer beperkte mate in op participatie. Ze willen 
bewoners betrekken bij de inhoudelijke vormgeving 
van het programma. Daarvoor is er bijvoorbeeld 
een bijeenkomst georganiseerd op 9 mei ’12. Op 
deze bijeenkomst werden de voorlopige plannen 
uitgelegd aan de bewoners van Carnisse, waarbij ook 
feedback gegeven kon worden. Vanuit de bewoners 
kwamen vooral veel vragen, bijvoorbeeld hoeveel er 
gesloopt gaat worden? Dat is vandaag de dag echter 
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< afbeelding 5.4 - De website van de 
aankondiging van het interactieve 
participatietraject dat Zuidbreed is ingezet 
om input te leveren op het programma 
(bron: www.duizendopzuid.nl)

> afbeelding 5.5 - Moment op de 
bewonersbijeenkomst over het 
nationaal programma Zuid Werkt!

Activiteiten en spelers in de wijk
 
< afbeeldingen 5.6 - Kaart met initiatieven en spelers uit de wijk:

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

2. Latif Ozil van Thuis Op straat op het amelandseplein (bron: 
uitzending antenne Rotterdam).

3. Aad Barendrecht van de bewonersorganisatie Carnisse 
(BOC).

4. Pastoor van de Kerk van de Nazerener.

5. Camping Carnisse.

6. De voedseltuin van Creatief beheer op de voormalige 
tennisbaan.

7. Opening van de nieuwe speelgoedcontainer nadat het in 
brand was gestoken.



Amelandseplein:
- speelgoedcontainer uitgebaat 
door TOS en stichting Kinderplezier
- Zomerterras
- Carnisse Camping

Texelsestraat:
- Burendag
- Opzoomeren
- vergroening door
Creatief beheer

Arend & Zeemeeuw:
bewoners proberen  buurthuis 
open te houden, ondanks
failliet welzijnsorganisatie 

Kerk van de Nazarener organiseert
- i.s.m. House of Hope en voedselbank
het wereldrestaurant (1/maand gratis 
eten voor cliënten vd voedselbank)
kledingbank (gratis kleding gedoneerd 
door mensen uit de buurt)
- i.s.m wijkorganisatie kerstdiner voor ouderen

Elisabethschool:
- vergroening schoolplein met 
Creatiefbeheer
- openluchtpodium
- speeltuinvereniging 
(gerund door Gerda en Gerda) Voedseltuin beheerd door Creatiefbeheer

op terrein voormalige tannisvereniging.
Onderdeel van Veerkracht Carnisse

Nancy Zeelenberg�at:
- restaurant
- computercursussen door DOCK

Wartburgcollege:
- Vooronde “Carnisse Got Talent”

Van Swietenhof:
- Pompoenmarkt
- Geraniummarkt
- verborgen tuinen-route
- Opzoomeren

leegstand deelgemeentekantoor: 
Tijdelijke programmering 
door creatieve ondernemers
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De ambities en plannen voor Oud-Zuid 
en Carnisse komen ook op verschillende 
schalen voor. Verschillende renovatie- en 
herontwikkelingsprojecten zorgen voor een 
dynamiek waar kleinschalige ontwikkelingen 
kunnen aanhaken. Ook andersom kan vanuit 
veel kleinschalige activiteiten een grootschalige 
dynamiek ontstaan. 

STAD
HART VAN ZUID
Het Hart van Zuid is het meest concrete 
herontwikkelingsproject van het moment. In het 
najaar van 2013 verwacht de gemeente Rotterdam 
een contract te tekenen met een ontwikkelende partij. 
Over de concrete vorm is nog niet veel bekend, maar 
een voorbeeldplan laat enkele nieuwe bouwvelden 
zien op de plek waar nu gebouwen staan die 
gesloopt worden, zoals het deelgemeentekantoor 
en het zwembad (Projectbureau Hart van Zuid 
2010). Het nieuwe programma van winkelen en 
vrijetijdsvoorzieningen zal een grote impact hebben 
op het gebruik van het gebied. 

NATIONAALPROGRAMMA ZUID WERKT!
Het Nationaalprogramma heeft nog geen plannen 
die op een kaart getekend kunnen worden, maar is 
daarom niet minder fysiek. Vooral het beleidspunt 
dat er 40.000 woningen verbeterd danwel gesloopt 
zullen moeten worden is een indicatie over om welke 
omvang het gaat (Gemeente Rotterdam 2011b). De 
niet-fysieke beleidspunten over verbetering van 
het onderwijs zijn wellicht nog belangrijker, omdat 
het de vestigingscondities verbetert om zo sociale 
stijgers vast te houden en particulieren investeringen 
in het gebied aan te trekken. 

STADSHAVENS
De Stadshavensontwikkeling ligt verder weg van 
de Eilandenbuurt maar zal op aantal punten effect 
hebben. De ontwikkeling op de zuidzijde van de 
Maashaven is erop gericht om meer werkgelegenheid 
en vrijetijdsvoorzieningen te creëren en het 
gebied toegankelijk te maken als verblijfsplek 
(Gemeente Rotterdam & Havenbedrijf Rotterdam 
2011). Speelstad Rotterdam in de voormalige 

DE AGENDA VAN DE STAD

Potentie / pandsgewijze aanpak

Potentie

Krachtig woonmilieu / aanjager

Potentie: inbreiding nieuwbouw

Knelpunt

Doortrekken kwaliteit 

Concreet knelpunt / opgave 

Beheer

Beheer / pandsgewijze aanpak

Beheer / inzetten combinatie instrumenten 
ter verbetering particuliere voorraad

 

Brancherings aanpak
bedrijfspanden

?

Potentie / pandsgewijze aanpak

Potentie

Krachtig woonmilieu / aanjager

Potentie: inbreiding nieuwbouw

Knelpunt

Doortrekken kwaliteit 

Concreet knelpunt / opgave 

Beheer

Beheer / pandsgewijze aanpak

Beheer / inzetten combinatie instrumenten 
ter verbetering particuliere voorraad

Transformatie op termijn / geleidelijke transformatie

Beheer / transformatie op termijn

Bestaande groene kwaliteit / verblijfskwaliteit

 

Brancherings aanpak
bedrijfspanden

Legenda

Drijvend bouwen

Balans in gebruik openbare ruimte verbeteren

Wijk naar de randen toe beter profileren

Verbeteren oversteekbaarheid /  tussen wijken

Te verbeteren verbinding met park

Transformatie op termijn / geleidelijke transformatie

Bestaande groene kwaliteit / verblijfskwaliteit

Te verbeteren groene kwaliteit / verblijfsruimte

Nieuwe groen kwaliteit / verblijfsruimte
“ruimte maken”

OV over water

Nieuwe brug

Nieuwe stadsbrug

Nieuwe stedelijke ontsluitingsroute

Stadsstraat

?

Potentie / pandsgewijze aanpak

Potentie

Krachtig woonmilieu / aanjager

Potentie: inbreiding nieuwbouw

Knelpunt

Doortrekken kwaliteit 

Concreet knelpunt / opgave 

Beheer

Beheer / pandsgewijze aanpak

Beheer / inzetten combinatie instrumenten 
ter verbetering particuliere voorraad

Transformatie op termijn / geleidelijke transformatie

Beheer / transformatie op termijn

Bestaande groene kwaliteit / verblijfskwaliteit

 

Brancherings aanpak
bedrijfspanden

Legenda

Drijvend bouwen

Balans in gebruik openbare ruimte verbeteren

Wijk naar de randen toe beter profileren

Verbeteren oversteekbaarheid /  tussen wijken

Te verbeteren verbinding met park

Transformatie op termijn / geleidelijke transformatie

Bestaande groene kwaliteit / verblijfskwaliteit

Te verbeteren groene kwaliteit / verblijfsruimte

Nieuwe groen kwaliteit / verblijfsruimte
“ruimte maken”

OV over water

Nieuwe brug

Nieuwe stadsbrug

Nieuwe stedelijke ontsluitingsroute

Stadsstraat

?
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< afbeelding 5.8 - afbeelding bij handelingsperspectieven voor Carnisse en de 
Tarwewijk. 

< afbeelding 5.7 - 
structuurplan voor de 
Stadshavens ontwikkeling 
(bron: structuurvisie 
Stadshavens - gemeente 
Rotterdam 2011).
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< afbeelding 5.9 - de verschillende plannen verbeeld in een kaart 
waarbij geen de schaal van de stad laat zien, blauw van de wijk 
en roze die van de Eilandenbuurt. 



verbrandingsoven is daarin een belangrijke stap. 
Daarnaast komt er een brug van Katendrecht naar de 
Tarwewijk en een drijvend dorp in de Maashaven. De 
activering van dit gebied kan de rol van de Pleinweg 
als betekenisvolle verbinding vergroten. Hiervoor is 
wel een grondige herinrichting van het straatprofiel 
nodig. 

De plannen om het spoortracé tussen Oud-Charlois 
en Waalhaven te verwijderen en de Waalhaven 
bereikbaar te maken via de weeflijnen, heeft een 
zelfde effect op de Markerstraat en de Carnissesingel. 
Doordat zij een bestemming krijgen aan het eind 
worden ze van grotere betekenis, ook voor mensen 
buiten de wijk. 

VERRE TOEKOMSTPLANNEN
Dan zijn er nog plannen voor de verre toekomst. 
Hierover is nog weinig zeker, maar toch zijn ze 
interessant, omdat erover wordt nagedacht. In het 
Waterplan Charlois-Feijenoord wordt gehint naar het 
doortrekken van de Urkersingel naar de Tarwewijk 
(Deelgemeente Feijenoord 2006). Het plan komt 
ook in de Stadsvisie voor, maar heeft geen concrete 
uitkomsten. Een tunnel over de Pleinweg ter hoogte 
van de Mijnsherenlaan en Goereesestraat is ook 
onderzocht en lijkt een realistisch plan, maar is 
voorlopig op de plank gelegd. 

Dan is er nog het plan voor een nieuwe metrolijn van 
de Kralingsezoom via het Zuidplein en Sluisjesdijk 
naar het Marconiplein. Het plan kost naar schatting 
drie miljard (Wikipedia 2013b) en zal op zijn 
vroegst starten in 2020. Er zijn verschillende tracés 
onderzocht die allen een verschillende impact 
hebben op de Eilandenbuurt, maar deze zijn voor nu 
te onduidelijk om rekening mee te houden. 

WIJK
Op schaal van de wijk zijn er verschillende plannen 
om de wijkstructuur te verbeteren, al dan niet in 
samenhang met de plannen voor Hart van Zuid, 
zoals onderhoud aan wegen en openbare ruimte 
en op de lange termijn ook betere verbindingen 
met het Zuiderpark en de Tarwewijk. Opvallend is 
‘Operatie erfafscheiding’, waarin collectieve ruimte 
van voorzieningen bij het openbaar gebeid wordt 
betrokken (bron: Thuis in Carnisse: tien punten 
aanpak 30 okt. ’10)  (zie afbeelding 5.9).

In de handelingsperspectieven – gebiedsvisie in het 
kader van het nationaal programma – worden verder 
grote delen van de woningen van zowel Carnisse als 
Tarwewijk omschreven als ‘knelpunt’ (zie afbeelding 
5.8) (Stadsontwikkeling Rotterdam 2013). Dit betreft 
de gehele Eilandenbuurt. Verder is opvallend dat 
voornamelijk de woningen ontworpen door Van den 
Broek beschreven staan als urgente opgave. Volgens 
de visie moeten deze worden getransformeerd 
naar gezinswoningen en dient de openbare ruimte 
navenant te worden ingericht. Hierbij wordt 
gesproken over sloop-nieuwbouw.

BUURT
Op schaal van de buurt gaat het niet alleen maar om 
plannen, maar ook om de verschillende activiteiten 
en initiatieven die door bewoners en organisaties 
worden georganiseerd. Hoewel hier geen volledig 
beeld van gegeven kan worden, geeft afbeelding 
5.6 een overzicht. Het gaat hierbij om de eerder 
genoemde voorbeelden van Veerkracht Carnisse, 
Creatief beheer en de Van Swietenhof. 

CONCLUSIE
Als we de plannen op verschillende schalen samen 
zetten wordt er een agenda zichtbaar.

•	 De uitbreiding van het centrum zal de 
stedelijkheid van het gebied doen toenemen. 
Dat betekent dat er meer te halen valt en er meer 
mensen naartoe komen waardoor ook de druk 
op de naastgelegen wijken toeneemt. 

•	 Door de ontwikkelingen van Stadshavens zullen 
ook de randen van Oud-Zuid aantrekkelijker 
worden. Dat betekent dat iedere verbinding 
tussen Zuidplein en de havens meer gebruikt 
wordt en kansen biedt voor stedelijke 
voorzieningen.

•	 Dit geldt ook voor de Goereesestraat die op 
termijn niet meer dood loopt op de rand van het 
Zuiderpark, maar vanaf de Mijnsherenlaan een 
verbinding legt met Pendrecht en Zuidwijk.

Voor de kleinschalige initiatieven heeft dit veel te 
betekenen. Wanneer de Markerstraat veel meer 
gebruikt wordt en er meer voorzieningen komen, zal 
het Amelandseplein niet meer de ‘woonkamer’ van 
de buurt zijn. Een doorbraak van het Van Swietenblok 
zou sloop van het hele blok kunnen betekenen en 
daarmee ook van het Van Swietenhof. 

Tegelijkertijd betekent meer voorzieningen en een 
betere bereikbaarheid ook een aantrekkelijkere 
buurt om te wonen. De huizenprijzen stijgen, omdat 
men bereid is meer te investeren. 
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In de Eilandenbuurt is met grote dichtheden 
gebouwd. Dit ligt niet aan de gebouwhoogte – die 
is met drie verdiepingen relatief laag – maar aan 
de kleine woningen en smalle straten. Ook zijn de 
woningen uit de tijd  voordat de auto zijn plek innam 
in de woonomgeving. 

Het netwerk van straten in de Eilandenbuurt 
en de rest van Carnisse wordt gekenmerkt door 
verschillende rasterstructuren. Van Oud-Charlois tot 
aan de Eilandenbuurt is het een raster dat steeds 
een klein beetje verdraaid is. De Eilandenbuurt heeft 
een uitgerekt orthogonaal raster dat haaks staat 
op de Pleinweg. Deze oriëntatie loopt door in de 
Mijnkintbuurt van de Tarwewijk. 

Dit levert langwerpige bouwblokken op van 41 
bij 120 meter die hier en daar kleine verschillen 
vertonen. Het ritme tussen bebouwing en straat 
van 41m – 16m is typerend voor de Eilandenbuurt. 
Doordat de bouwblokken van Van den Broek open 
stroken zijn, wordt dit ritme geaccentueerd op de 
koppen van de blokken. Soms is ertussen gebouwd, 
maar dan slechts één laag.

De Pleinweg is afgeschermd door bouwblokken 
die dwars op dit raster staan. De kant van de 
Pleinweg is drie lagen hoger dan aan de kant van 
de Eilandenbuurt. De hoekverdraaiingen tussen de 

BEBOUWING

126m

19m

110m

43m

41m
16m

16m
41m

22m
41m

40o

16m

16m
41m

20m

120m

18m
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> afbeelding 5.10 - structuuranalyse van de 
bebouwing van de Eilandenbuurt. 



hebben de meeste woningen een eigen voordeur die 
uitkomt op een straat met meer verblijfskwaliteit dan 
de straten van de Eilandenbuurt. In de Eilandenbuurt 
schept het portiek een afstand van tussen de straat 
en de woning. Individuele woningen zijn moeilijker 
te onderscheiden en het toe-eigenen van de straat is 
daarom bijna onmogelijk. 

rasters worden opgevangen door bouwblokken 
met een onregelmatige vorm. Hierdoor kunnen 
de straten een continu profiel houden zonder een 
grillige rooilijn. Alleen op het Amelandseplein is de 
hoekverdraaiing van dit raster echt zichtbaar.

In de rechthoekige bouwblokken liggen de 
portiekwoningen met de tuinen rug aan rug tegen 
elkaar. In de blokken B, C, D en G is er daarom 
geen plek voor een achterom of een gedeelde 
ruimte aan de binnenkant van het blok. Hierdoor 
hebben alleen de benedenwoningen toegang tot 
een tuin met berging. In de bouwblokken met een 
hoekverdraaiing, blokken A, E, F en H, is er juist wel 
ruimte aan de binnenkant voor een gezamenlijk 
programma of voorzieningen. Dit biedt ook 

mogelijkheid voor meer keuze in toegang tot de 
woning,

De manier van toegang zegt veel over het type 
woning. Worden er ruimtes gedeeld zoals een galerij 
of een portiek, of heeft iedereen een eigen voordeur 
aan de straat? Komt de portiek of galerij eerst uit 
in een private buitenruimte of direct op straat? 
Dit maakt verschil in de sociale kwaliteit van de 
woonomgeving. Ook de keuzevrijheid of men voor- 
of achterlangs toegang heeft tot de woning heeft 
hier invloed op. De vorm van het stedelijke bouwblok 
schept hier de randvoorwaarden voor, zoals duidelijk 
wordt in hoofdstuk 7. In afbeelding 5.12 is het verschil 
zichtbaar tussen de vormen van woningtoegang 
in Eilandenbuurt en Oud-Carnisse. In Oud-Carnisse 

A B

C

D

E

F

G

H
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< afbeelding 5.11 - typologische analyse van 
de verschillende bouwblokken in relatie tot 
de verkaveling. 



100 m20 m0 m

100 m20 m0 m

legenda verblijfskwaliteiten

hybride zone

verblijfsplekken

informele toe-eigening

verkeersruimte

legenda toegangen

portiek

portiek en achterom

eigen voordeur

Haags portiek

eigen voordeur 
en achterom

galerij

eigen voordeur en
galerij

CONCLUSIE
De bouwblokken liggen in een raster dat verdraaid 
is ten opzichte van de Oud-Carnisse. De combinatie 
tussen het strakke ritme en portiekwoningen 
maakt dat de Eilandenbuurt dicht bebouwd is. De 
rechthoekige bouwblokken bieden hierdoor weinig 
sociale ruimte en verblijfskwaliteit. Bovendien is er 
binnen de huidige opzet geen mogelijkheid voor 
verandering van de toegang tot de woningen en 
daarmee ook geen verandering van woningtypologie. 
In de verdraaide bouwblokken bestaat er juist wel 
ruimte voor verschillende woningtypologieën en 
andere programma’s aan de binnenkant van het 
bouwblok
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< afbeelding 5.12 - analysekaart van de relatie van de woningen met de openbare ruimte. 

< afbeelding 5.13 - analysekaart van de kwaliteit van de openbareruimte in de EIlandenbuurt. 

> Afbeelding 5.14 – schama’s van de verschillende 
type toegangen:  
a) snede van een portiek  
b) snede van een portiek met gedeelde achtertuin  
c) plattegrond van rijkwoningen met rug aan rug 
achtertuinen  
d) idem, maar dan voor portiekwoningen  
e) portiekwoningen met private en gedeelde tuin.  

a.

b.

c.

d.

e.



woonstraten

binnenwerk

raamwerk

TerschellingerstraatTexelsestraat

In de Eilandenbuurt is er een groot contrast tussen de schalen 
van verblijfsruimte. Het Amelandseplein is een open veld 
van bijna twee voetbalvelden groot. De landschappelijke 
inrichting biedt veel verblijfskwaliteit. In de omliggende 
straten is deze er nauwelijks. De straten zijn stenig en de 
koppen van de blokken anoniem. De meeste ruimte wordt 
ingenomen door parkeerplaatsen en de strakke rooilijn 
maakt elke vorm van toe-eigening onmogelijk.

RAAMWERK, BINNENWERK EN 
WOONSTRATEN
In het stratenpatroon zien we de verschillende schalen weer 
terugkomen. De hoofdwegen zijn de doorgangswegen voor 
het stedelijk verkeer, terwijl de wijkstraten voor de ontsluiting 
van een gebied zorgen. Samen vormen ze een raamwerk 
waarbinnen de woningen en woonstraten liggen. 

Op dit moment is het raamwerk niet goed verbonden met de 
hogere en lagere schalen. De Pleinweg is enkel een stedelijke 
hoofdweg en vormt een barrière tussen de Eilandenbuurt 
en de Mijnkintbuurt. De andere wegen, de Carnisselaan 
en Goereesestraat, sluiten niet goed op elkaar aan, lopen 
dood of eindigen zonder bestemming. Er is daarom geen 
continuïteit van routes en er zijn weinig levendige plekken 
waar draagvlak is voor voorzieningen. 

VERBLIJFSPLEKKEN
De belangrijkste verblijfplek is het Amelandseplein. Daarnaast 
is er een piepklein verblijfsplekje voor buurthuis Arend & 
Zeemeeuw in de bocht van de Texelsestraat. Het bevindt 
zich in een onregelmatigheid van het bouwblok waar ook de 
ingang is van het buurthuis. De plek is gemarkeerd met een 
hek en is ingericht als speelruimte. 

OPENBARE RUIMTE
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< afbeelding 5.15 – montage van foto’s van 
gevels en zijstraten van de Markerstraat. 
(bron: google streetview)

< afbeelding 5.16 – plattegrond van de 
openbare ruimte uit elkaar gehaald in 
verschillende schaalniveaus.



Schoklandstraat

RAAMWERK
Pleinweg
De Pleinweg is de belangrijkste hoofdweg grenzend aan 
de Eilandenbuurt. Met een breedte van 47 meter en gevels 
van vijf lagen heeft deze een echt stedelijk profiel. De lange 
rijen uniforme woonblokken versterken het perspectief. De 
vierbaansweg heeft aan beide zijden een ventweg waar 
men kan parkeren. De ruimte die overblijft voor voetgangers 
is nog geen vier meter aan beide zijden. Hierdoor heeft de 
Pleinweg nauwelijks verblijfskwaliteiten, in tegenstelling tot 
wegen met een vergelijkbare breedte in bijvoorbeeld Berlijn. 
Daar worden de wegen gescheiden door groen en is er een 
breed voetpad met terrasjes van aangrenzende cafétjes en 
winkels. 

Carnissesingel
De Carnissesingel is een brede groene weg die van de 
Zuiderparkweg helemaal doorloopt tot aan de Waalhaven. 
De singel is de overgang tussen het Zuiderpark en de 
Eilandenbuurt, daarom heeft de weg een asymmetrisch 
profiel. Aan de ene kant stoppen de bouwblokken op de 
weg, aan de andere kant staat een dubbele rij bomen met 
daarachter grotere vrijstaande gebouwen voor onderwijs en 
zorg. De activiteit die zich in het Zuiderpark afspeelt is niet te 
zien vanaf de weg. 

Goereesestraat
De Goereesestraat heeft ook een ongelijk profiel: een laan 
met aan de oostkant een ventweg. Hiertussen staat een 
beeldbepalende dubbele rij kastanjebomen. Vooralsnog 
verbindt de Goereesestraat niets. Er is geen continue 
verbinding met de Mijnsherenlaan en de straat eindigt 
abrupt op het Zuiderpark. Door de toekomstplannen van 
Hart van Zuid zal dit veranderen en wordt de Goereesestraat 
een stedelijke doorgangsweg. 
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de Pleinweg

perspectief van de Pleinweg

de Carnissesingel

ongelijk profiel

de Goereesestraat

aan een kant een ventweg, 
afgescheiden door een bomenrij.



BINNENWERK

Amelandsestraat Wieringerstraat

Urkersingel
De Urkersingel heeft een breed profiel met aan weerszijde 
een straat. De singel is aangekleed met gegroepeerde bomen 
en biedt daarmee een mooi uitzicht vanuit de woningen. 
Helaas zijn de oevers te smal en steil om een verblijfsruimte 
te zijn. Opvallend is het pompgebouw waar de Urkersingel 
eindigt. Deze technische voorziening pompt het water via 
grote buizen richting de Maas.

Amelandseplein
Het Amelandseplein is een open veld dat landschappelijk is 
ingericht met bomen, struiken en een vijver die aansluit op 
de Urkersingel. Het plein is het sociale middelpunt van de 
Eilandenbuurt. Er worden veel activiteiten georganiseerd 
voor de hele buurt en ook daarbuiten. Tegelijkertijd is het 
een afgeschermde plek waar men langs komt zonder mee te 
krijgen wat er gebeurt. Mede doordat het plein groot is en 
formeel is ingericht beperkt dit de sociale controle. Daarom is 
het ook een kwetsbare plek waar overlast en vandalisme de 
veiligheid bedreigen.
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Urkersingel

de Markerstraat

verbinding met 
de Markerstraat

Markerstraat
De Markerstraat is het uiteinde van een koord van straten dat 
doorloopt tot aan de Waalhaven. Het verbindt verschillende 
wijkvoorzieningen en is dus een belangrijke straat voor de 
buurt. Helaas is er weinig verblijfskwaliteit aan deze weg. Veel 
van de bouwblokken eindigen met de anonieme kant op de 
straat en de trottoirs zijn slechts 3 meter breed. Aan de zijde 
van het Amelandseplein houdt het trottoir op, waardoor men 
gedwongen wordt het park in te lopen of over te steken. 



WOONSTRATEN
CONCLUSIE
Op de breedte van de straatprofielen na zijn de verschillende schalen 
van het gebied nauwelijks merkbaar in het stratenpatroon. Er is geen 
duidelijk verschil tussen de stedelijke-, wijk- en buurtstraten in de 
inrichting en het beheer ervan. Bijna iedere ruimte wordt op dezelfde 
formele manier beheerd. De buurtstraten in de Eilandenbuurt lijken 
veel op elkaar. Ze zijn langwerpig en hebben een strakke rooilijn van 
de portiekwoningen. Er is weinig verblijfskwaliteit in de straten. Dit 
komt voornamelijk door de parkeerdruk. Met het Amelandseplein 
om de hoek, kan er gezegd worden dat er een groot contrast is tussen 
de mate van verblijfskwaliteit in de buurt. Alles is geconcentreerd op 
het Amelandseplein.

Walchersestraat

Flakkeesestraat

Goereesestraat

De woonstraten zijn de kleinere straten in de buurten met 
vrijwel alleen maar woningen. Het meest voorkomende 
type in de Eilandenbuurt is ongeveer 120 meter lang en 
nauwelijks meer dan 15 meter breed. De Amelandsestraat 
is met een breedte van 22 meter hier de luxe variant op. De 
Flakkeesestraat is een langgerekte versie van hetzelfde profiel, 
met aan één zijde de kopse kanten van de woonblokken. 

Alle straten worden gekenmerkt door een rij bomen. Er 
is echter geen laag groen en er zijn geen voortuintjes, 
op een enkele geveltuin na. In bijna iedere straat wordt 
dwars geparkeerd, waardoor er nauwelijks kwalitatieve 
verblijfsruimte overblijft. Sommige straten zien er dan ook 
vol, doch somber uit. Hier en daar is er een stuk breed trottoir 
waar gespeeld of verbleven kan worden. In één straat is er 
een vaste picknicktafel.
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< afbeelding 5.17 - 
conclusieschets van de 
analyse van de openbare 
ruimte

Urkersingel

de Markerstraat
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II ONDERZOEK
In de vorige twee hoofdstukken is duidelijk geworden dat de 
stedenbouwkundige opgave gaat over een transformatie van 
een bestaande woonomgeving en dat dit in de nabije toekomst 
sterk afhankelijk zal zijn van kleinschalige particuliere initiatieven. 
Dit roept vragen op met betrekking tot de sociale gevolgen van 
fysiek ingrijpen en het resultaat dat men met wijkontwikkeling wil 
bereiken? Centraal in deze thesis staat echter ook wat de rol is van 
de stedenbouwkundige in het proces van stedelijke vernieuwing en 
met welke instrumenten hij of zij kan vormgeven aan de stedelijke 
omgeving in afhankelijkheid van particulieren?

Door middel van literatuuronderzoek zullen boven gestelde vragen 
nader besproken worden om daarmee een kader te scheppen 
voor het ontwerp. Vanuit enerzijds de wijkontwikkelingsopgave en 
anderzijds de praktijk van stedenbouwkundig ontwerp wordt de rol 
van ontwerper en zijn instrumentarium heroverwogen.

De twee hoofdstukken die hier op volgen gaan dieper in op twee 
belangrijke onderwerpen die uit de theorie naar voren komen: 
particulier opdrachtgeverschap en de gradatie tussen publiek en 
private ruimte. Deze twee onderzoeken, de één casestudy en de 
ander een typologisch onderzoek, ontwikkelen een methodiek 
om vanuit de bestaande context een herontwikkeling te starten 
waarbinnen particulier initiatief de ruimte krijgt.  
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> afbeelding 6.1 - analyse 
van de territoria in de 
Eilandenbuurt



6 - WIJKONTWIKKELING

VERVLOCHTEN 
PROBLEMATIEK IN 
ACHTERSTANDSWIJKEN
Het is moeilijk een eenduidige definitie van het 
begrip probleemwijk te geven. Het gaat in de meeste 
gevallen echter om stedelijke gebieden met een 
concentratie van kwetsbare bevolkingsgroepen. 
Deze kwetsbaarheid kan zich afspelen op tal van 
vlakken: langdurige werkloosheid, lage inkomens, 
geen startkwalificatie, taalachterstanden, etc. Zo 
gaan lage inkomens vaak gepaard een hogere 
werkloosheid en een lagere scholing, waardoor men 
minder kansen heeft op de arbeidsmarkt (Wittebrood 
et al. 2011). Gebrek aan financiële middelen van 
huiseigenaren of de onwil van speculanten om de 
woningvoorraad goed te beheren, zorgt daarbij vaak 
voor verloedering van woningen (Stouten 2010). 
De daaropvolgende daling van de huizenprijzen 
en het slechte imago laat mensen die de kans 
hebben verhuizen naar betere plekken. Hierdoor 
ontstaat er ‘selectieve migratie’, de instroom van 
kansarme bevolkingsgroepen in een wijk. Dit gaat 
vaak samen met een instroom van immigranten. De 
gedifferentieerde bevolking die hierdoor ontstaat, 
roept gevoelens van vervreemding en onveiligheid 
op (Musterd & Ostendorf 2009). 

Een aantal van de bovengenoemde aspecten, zoals 
de grote verhuisgeneigdheid, verloedering van de 
woningvoorraad en dalende huizenprijzen, zien we 
terug in de Eilandenbuurt van Carnisse. Daarmee is 
echter niet gezegd dat het in de situatie van Carnisse 
op dezelfde manier samenhangt. De complexiteit van 
de problematiek zit hem in het feit dat verschillende 
probleemvelden, sociaal, fysiek en economisch, in 
elkaar grijpen. Voor stedenbouwers is het daarom 
moeilijk om sociale processen en fysiek ingrepen op 
elkaar af te stemmen. 

Wijkproblematiek is niet per onderdeel op te 
lossen. Voor duurzame stedelijke transformatie is 

een aanpak nodig op sociaal, fysiek en economisch 
gebied (Stouten 2010). Ook in het beleid komt 
dit terug. Zo is de integraliteit te zien in de pijlers 
van de Kwaliteitssprong op Zuid: bestaande 
woningvoorraad, werkgelegenheid en educatie 
(Deetman & Mans 2011). In de praktijk blijkt 
dat de koppeling van sociale aspecten (zoals 
inkomensverdeling, bevolkingssamenstelling 
en scholing) en de fysieke aspecten (zoals 
woningaanbod, kwaliteit buitenruimte en 
voorzieningenniveau) problematisch is. Daarom 
is het is belangrijk dat de wensen uit de ‘sociale 
wereld’, die van de maatschappelijk werkers, 
zorgprofessionals, schoolmedewerkers etc. ook 
doordringen tot de ‘fysieke wereld’, de wereld van 
de ontwerpers, bouwers, de vastgoedbeheerders 
en inrichters van de buitenruimte (Hulsbergen & 
Van Stam 2003). Dat betekent dat programma’s van 
eisen niet enkel kunnen worden opgebouwd uit 
planningsmodellen van de gemeente, maar dat ze 
moeten worden ingevuld aan de hand van de actuele 
vraag van bewoners en ondernemers in de wijk.

CO-CREATIE: TUSSEN 
PARTICIPATIE EN 
ZELFORGANISATIE
De betrokkenheid of participatie van bewoners 
en ondernemers is dus van groot belang voor 
een integrale wijkaanpak. Juist doordat bewoners 
vanuit eigen beleving en belangen ruimtelijke 
en functionele problemen op de agenda zetten, 
ontstaan er volgens Stouten nieuwe oplossingen 
voor stedelijke vernieuwing (Stouten 2010, p.226). 

Daarnaast heeft burgerparticipatie ook veel andere 
positieve effecten, aldus Boonstra en Boelens 
(2011): op een sociaal vlak kan participatie de 
sociale samenhang verbeteren en genereert het 
een gezamenlijk leerpoces door verbreding van 
sociale netwerken, op het vlak van de leefomgeving 
versterkt participatie de aansprakelijkheid en 

"Het ontbreken van voorzieningen die voor een breed 
publiek interessant en aantrekkelijk zijn, is een van de 
redenen waarom er weinig contact is tussen de nieuwe 
en oude bewoners in geherstructureerde wijken. ..... 
...Dan wordt herstructurering een ander woord voor 
verfijnde segregatie: mensen wonen en leven naast 
elkaar, maar komen elkaar nergens tegen." 

(Zwaard & Giersbergen 2010, p.17)
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het milieubewustzijn. Daarnaast kan het ook de 
economische structuur versterken in de wijk, door 
bereidheid te investeren op lokaal niveau. Het op 
deze manier stimuleren van acties zorgt er volgens 
Lei Qu en Evert Hasselaar voor dat “participatie 
onderdeel kan zijn van een strategie voor een 
wijkaanpak die weet om te gaan met conflicten in 
tijden van economische crisis en verlies van imago” 
(Qu & Hasselaar 2011, p.16). 

Participatie lijkt daarmee een ware ‘problem solver’ 
voor de aanpak van Zuid. Niet verwonderlijk is 
daarom dat participatie één van de beleidspunten 
is in het convenant Zuid Werkt!: “Het programma 
zoekt de energie van Zuid in de wijken, op straat, 
bij de bewonersinitiatieven en in de digitale wereld” 
(Gemeente Rotterdam 2011b, p.14). Er wordt 
onder andere voorgesteld bewonersadviesraden 
in te richten en op die manier per wijk specifieke 
uitvoeringsplannen te maken. Deze vorm van 
‘beleidsinclusie’ is echter ook een van de gevaren 
voor de betrokkenheid van burgers. 

Een kleine geschiedenis van het begrip participatie 
laat zien waarom het ook negatieve effecten kan 
hebben. Participatie kwam op in de jaren ’60 als 
activistische beweging in tal van plekken op de 

wereld. In Nederland werd het aangewakkerd door 
linkse studentengroeperingen ten tijde van de 
stadsvernieuwing in de jaren ’70. Participatie is “het 
middel waarmee de onderklasse betekenisvolle 
sociale vernieuwing kan bewerkstelligen om te 
delen in het profijt van de welvaartstaat” stelt Sherry 
Arnstein (1969, p.216). Arnstein’s ladder “plaatst 
machteloze naast de machthebbende burgers 
om het fundamentele onderscheid tussen beide 
groepen duidelijk te maken” (1969, p.217), de ‘have-
not’s’ tegen ‘have got’s’. Het doel van de ladder was 
om het debat te ontdoen van valse voorwendselen 
waarmee mensen werden betrokken in het proces 
van stedelijke ontwikkeling. De ladder stijgt van 
non-participatie tot volledige zeggenschap op de 
bovenste sport (zie afbeelding 6.2). 

Na de jaren ’70 werd participatie echter onderdeel 
van beleidsprocedures waarbij zeggingskracht op 
de achtergrond raakte door marktmechanismen. 
Hoewel participatie nog steeds gezien wordt als 
democratische verworvenheid en tegenwoordig 
weer volop in de belangstelling staat, gaat het altijd 
uit van een fundamentele scheiding tussen overheid 
en burgers. Dit zorgt er volgens Boonstra en Boelens 
voor dat zolang planning een keuze blijft van 
overheidsinstanties, participatie altijd onderworpen 
is aan drie vormen van inclusie (2011). De eerste 
hiervan is procedurele inclusie: de overheid bepaalt 
de vorm van het proces. Ten tweede gaat het om 
inclusie van de probleemdefinitie: de opgave wordt 
vaak op voorhand bepaald. Als laatste betreft het 
geografische inclusie: de overheid bepaalt de 
grenzen van het gebied waarbinnen geparticipeerd 
mag worden. Deze inclusie vinden we ook terug in 

de beleidsdocumenten voor Rotterdam Zuid. De 
intenties van het uitvoeringsconvenant Zuid Werkt! 
zijn veelbelovend, maar men heeft al bepaald dat 
de opgave gaat over de vernieuwing van 35.000 
woningen en dat bewonersadviesraden per wijk 
mogen meepraten en initiatieven mogen inbrengen. 
Men kan dus spreken van een strikt geregisseerde 
vorm van participatie. Op de ladder van Arnsteins 
komt tussen de derde en vierde sport te staan; 
respectievelijk tussen ‘informeren’ en ‘consulteren’ 
(Arnstein 1969). Dit behoort volgens Arnstein tot het 
gebied van symboolpolitiek. 

Om deze fundamentele problemen in conventionele 
burgerparticipatie tegen te gaan, pleiten Boonstra 
en Boelens voor zelforganisatie. Zelforganisatie gaat 
over “situaties waarin burgers en/of betrokkenen 
bijdragen aan stedelijke ontwikkeling vanuit 
eigen motivaties en interesses in specifiek actor-
netwerken, zo nodig gefaciliteerd door planners, 
stedenbouwkundigen en overheid” (2011, p.108). 
Vanuit zelforganisatie kunnen initiatieven ontstaan 
waarbij de doelen stroken met de belangen van 
de initiatiefnemers en de geografische locatie 
en reikwijdte verband houdt met de aard van 
het initiatief. Indien zelforganisatie echter geen 
gezamenlijk doelstellingen bewerkstelligt en geen 
geografische contouren kent is het moeilijk in te 
zetten als middel in wijkontwikkeling. Ontwerpers 
kunnen er slechts ruimte voor maken, maar het 
is geen middel om zekerheden voor de toekomst 
scheppen. Temeer moet zelforganisatie niet vervallen 
in een laissez faire waarin marktmechanismes alle 
kans krijgen de regie in stedelijke ontwikkeling over 
te nemen. 
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> afbeelding 6.2 - De acht sporten van participatie 
(bron: Arnstein 1969)

> afbeelding 6.3 - 
Aanpassing van de ladder 
van particiaptie met de 
noties Voice en Choice 
(bron: Qu & Hasselaar 2011)



Stedenbouwkundige opgave

Choice Voice

zelforganisatie

Eigen keuzes realiseren en de keus die de markt 
voorziet worden vaak door elkaar gehaald. Om 
ervoor te zorgen dat men “een open blik houdt op 
de complexiteit en dynamiek van processen waarbij 
de context voortduren veranderd en waar alle lagen 
van invloed en betrokken door elkaar lopen” (Qu & 
Hasselaar 2011, p.14), introduceren Qu en Hasselaar 
de begrippen ‘voice’ en ‘choice’ als ladder naast die 
van Arnstein. ‘Choice’ is hierbij de mogelijkheid 
om te kiezen tussen alternatieven; de passieve 
houding geassocieerd met de vraagsturing van de 
markt. ‘Voice’ beschrijft de assertieve houding van 
mensen om actief verandering teweeg te brengen; 
geassocieerd met burgerschap en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Daarbij laten ze zien dat er aan 
beide behoefte is in stedelijke ontwikkeling, maar 
dat ‘voice’ niet vanuit marktmechanismes bevredigd 
kan worden. Hiervoor moet ruimte worden 
gemaakt vanuit collectief belang. Voorbeelden van 
het assertieve spectrum zijn de nieuwe vormen 
van (collectief ) particulier opdrachtgeverschap: 
zelfbouw, co-opdrachtgeverschap, coöperatieve 
ontwikkeling etc. (Hasselaar 2011).

Concluderend kan men zeggen dat voor een integrale 
aanpak in wijkontwikkeling de stedenbouwkundige 
de taak heeft om zowel ruimte te creëren voor 

zelforganisatie, maar daarnaast ook andere vormen 
van het spectrum van bewonersinvloed op de 
leefomgeving moet kunnen aanbieden. Participatie 
als zodanig is hier niet het antwoord op, maar 
de sociale en economische voordelen ervan wel. 
Daarom is het van belang om nadruk te leggen op de 
kant van ‘Voice’ van het model van Qu en Hasselaar: 
de assertiviteit van actoren inzetten als kracht in de 
ontwikkeling van de buurt. Zelforganisatie is daar 
een belangrijk onderdeel van. De grens tussen waar 
participatie gewenst is en waar het zelf-organiserend 
vermogen van een groep de vrijheid kan nemen, 
bevindt zich in een grijs gebied. Waar deze grens 
ligt is sterk afhankelijk van het perspectief van 
waaruit de behoefte voor ontwikkeling komt, de 
professional of de bewoner. De perspectieven 
overlappen elkaar echter in het ‘co’- spectrum: co-
ontwerp, co-productie, co-housing, co-bestuur 
etc. Alles kan gecombineerd worden met ‘co’- … 
zolang het gaat om samenvallende belangen en 
een gedeelde bijdrage en verantwoordelijkheid. Dit 
komt samen in de het begrip ‘co-creatie’, dat in deze 
thesis gebruikt wordt voor alles waar de bewoner 
vanuit eigen motivatie bij betrokken is als het gaat 
om de vormgeving en inrichting van de bebouwde 
omgeving. De voorbeelden besproken in hoofdstuk 
twee illustreren het begrip en laten zien dat de 
verassende initiatieven ontstaan en kunnen groeien 
juist daar waar de overheid niet zelf initiatief neemt, 
maar wel, omdat het om collectieve belangen gaat, 
het proces faciliteert.

SOCIALE GEVOLGEN VAN 
FYSIEK INGRIJPEN
Integraliteit betekent dat een fysieke aanpak ten 
behoeve van wijkontwikkeling gelijk op moet gaan 
met sociale en economische ontwikkeling. Hier zijn 
echter een paar dilemma’s, legt Paul Stouten uit 
(2010). Kleinschalige interventies kunnen een wijk 
verbeteren maar zullen niet de sociaaleconomische 
positie van de bewoners kunnen verbeteren. 
Bovendien moet men daarbij oppassen voor 
waterbed-effecten: concentraties van kwetsbare 
groepen kunnen verdwijnen door gerichte 
ontwikkeling op woningdifferentiatie, maar komen 
terug in andere buurten. Daarmee kan het streven 
naar gemengde wijken ongewenste neveneffecten 
hebben voor andere plekken in de stad (Slob et al. 
2008). 

Daarmee is grootschalige sloop is geen alternatief 
voor het oplossen van sociale problemen of het 
verkrijgen van sociale samenhang. Men heeft 
aangetoond dat sociale en economische problemen 
van minderheden zich verspreid voordoen in 
relatief kleine concentraties (Stouten 2010, p.231). 
“Duurzame herontwikkeling betekent dan ook het 
ontwerpen van stedenbouwkundige plannen die 
voorkomen dat de bestaande voorraad op grote 
schaal moet worden gesloopt” (Hulsbergen & 
Westrik 1998, p.118). Fysiek ingrijpen omwille van 
wijkverbetering is dus een precaire onderneming 
waarbij de stedenbouwer omzichtig te werk moet 
gaan. Hulsbergen komt daarom met een aantal 
belangrijke regels voor de fysieke aanpak in 
wijkontwikkeling.

Allereerst moet de vraag worden gesteld in hoeverre 
de ontwikkeling om renovatie of transformatie 
van de wijk gaat. “Bij renovatie is het doel de 
bestaande bebouwde en onbebouwde omgeving te 
moderniseren, terwijl bij transformatie ook het doel 
is de ruimtelijke en functionele structuren opnieuw 
te ontwerpen” (Hulsbergen & Van Stam 2003). Als het 
om transformatie gaat, is het volgens Hulsbergen en 
Van Stam belangrijk om eerst te bouwen en dan pas 
te slopen. Het voordeel van naoorlogse wijken is dat 
ze door hun geplande aanleg vaak ‘gemorste’ ruimte 
bevatten (Hulsbergen & Westrik 1998). De overmaat 
van infrastructuur en overvloedig groen kan ruimte 
kan bieden voor de eerste stap van de transformatie. 
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> afbeelding 6.4 - Relatie tussen stedenbouwkundige opgave en 
zelforganisatie. Binnen een stedenbouwkundig plan worden gradaties van 
zeggenschap bepaald en wordt er ruimte voor zelforganisatie vrijgelaten. 
(bron: eigen afbeelding) 



Een belangrijk besef in de ontwikkeling van een 
duurzame leefomgeving is het feit dat leefbaarheid 
een relatief begrip is dat afhangt van de perceptie 
van de bewoner (Van Dorst 2005). Naast dat 
professionals op basis van objectieve gegevens 
kunnen bepalen wat een goede leefomgeving is, 
is dus ook de beleving van bewoners een maatstaf 
voor leefbaarheid. Daarom definieert Van Dorst 
duurzame leefbaarheid als een combinatie van de 
kennelijke en gepercipieerde leefbaarheid: “een 
leefbare woonomgeving is de (fysieke en sociale) 
omgeving van de woning die aansluit bij het 
adaptief repertoire van de mens en die gewaardeerd 
wordt door de bewoner.” (Van Dorst 2005, p.97). 
De perceptie die mensen van hun leefomgeving 
ontwikkelen heeft hierbij veel te maken met de mate 
waarin zij controle kunnen hebben over hun sociale 
interacties met andere mensen. De duurzaamheid 
van de leefomgeving wordt derhalve bepaald door 
de randvoorwaarden die zij biedt voor individuen 
om hun privacy te reguleren. 

Dat de waardering van de leefomgeving afhankelijk 
is van de perceptie van gebruikers, betekent 
het ook dat deze onderhevig is aan cultureel-
maatschappelijke veranderingen. De instroom van 
migranten bijvoorbeeld betekent een verandering 
in cultuur en daarmee ook de waardering van 
woning en buitenruimte. Een duurzaam leefbare 
woonomgeving moet dus adaptief zijn op niveau 
van de gebruiker. Voor duurzame wijkontwikkeling, 
dus ook voor langere termijn, betekent dat de 
woonomgeving aangepast moet kunnen worden 
aan de behoefte van huidige gebruikers, maar dat 
dit vervolgens toekomstige bewoners niet moet 
beperken in het aanpassen van de woonomgeving 
aan hun behoeften. Men zou kunnen spreken van 
duurzame adaptiviteit van de woonomgeving. 

De adaptiviteit is ook de belangrijkste eigenschap 
om de woonomgeving levensloopbestendig te 
maken, aldus Smeets (2006). Het gaat hierbij zowel 
om de flexibiliteit van de woning als om die van de 
woonomgeving. Wat betreft de woning gaat het 
om technische-, ruimtelijke- en belevingskwaliteit. 
Betreffende de woonomgeving gaat het om 
flexibiliteit in het aanbod van voorzieningen en 
gebruik van de openbare ruimte. Om aanpassingen 
door gebruikers mogelijk te maken, maar 

met de levensloop van bewoners (Stouten 2010). Om 
te voorkomen dat sociale stijgers vertrekken uit hun 
sociale omgeving en verhuizen naar betere gebieden 
in de stad, is het van belang rekening te houden met 
de woonwensen van deze groep (Stouten 2010; 
Hulsbergen & Van Stam 2003). 

De blik richten op de ontplooiingsmogelijkheden 
en wooncarrière van sociale stijgers is een andere 
of op z’n minst een genuanceerde kijk op het 
beleid van de gemeente. Het creëren van een 
gedifferentieerd woningaanbod kan gunstig zijn 
voor de wooncarrière binnen de wijk en daarmee 
een middel om sociale stijgers vast te houden. Een 
eenzijdige blik op het trekken van hogeropgeleiden 
en middeninkomens naar de wijk schuift echter 
andere motivaties van bewoners om in de wijk te 
investeren terzijde: bekendheid met de omgeving, 
kennissen en familieleden, betrokken zijn, aandeel 
hebben in sociale projecten in de wijk, etc. (Land 
2004). Hiermee reduceert de gemeente de hoge 
verhuisgeneigdheid tot een probleem van simpel 
vraag en aanbod. De gevolgen van dit denken kan 
leiden tot grootschalige sloop, zonder dat dit de 
wens is van huidige dan wel nieuwe bewoners. 

Het is daarom van belang dat de sociale 
samenstelling van een wijk niet ingrijpend verandert 
door toedoen van fysieke interventies. Tegelijkertijd 
moet voorkomen worden dat door een gebrek 
aan vernieuwingsmogelijkheden sociale stijgers 
uit de wijk verdwijnen. Wijktransformatie gericht 
op vernieuwing van de woningvoorraad zou dus 
gericht moeten zijn op het binden van mensen aan 
de wijk op het tempo waarmee bewoners de sociale 
ladder opklimmen en beslissingen maken over hun 
toekomstige woonsituatie. 

DUURZAME LEEFBAARHEID
WWanneer men spreekt van een woonomgeving 
die gemakkelijk eigen gemaakt kan worden door 
verschillende bevolkingsgroepen zonder dat er 
ingrijpende fysieke veranderingen voor nodig zijn, 
dan spreekt men over duurzame leefbaarheid. In 
deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op dit 
begrip om een beter inzicht te krijgen in de relatie 
tussen het sociale klimaat in de wijk en fysieke 
condities die hier invloed op hebben. 

Hierbij kan het oorspronkelijke ontwerp en haar 
uitgangspunten vaak oplossingen bieden, zeker 
als men geanticipeerd heeft op toekomstige 
ontwikkelingen. Belangrijk is ook dat de tussentijd 
in de transformatie wordt meegenomen, aangezien 
ontwikkelingen soms decennia kunnen duren. 
Het ontwikkelingsproces dient dan ook gefaseerd 
te worden, waarbij de eerste stap moet aantonen 
wat er gaat gebeuren om te zorgen dat er meer 
betrokkenen aanhaken bij het proces.

DOELGROEPEN IN 
WIJKONTWIKKELING
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is, richt het 
gemeentelijk beleid zich op specifieke doelgroepen 
in stedelijke ontwikkeling. Kansarme of kwetsbare 
bevolkingsgroepen moeten op termijn plaats maken 
voor midden- en hogere inkomensgroepen. 

Over het mengen van wijken bestaan verschillende 
ideeën. Volgens het onderzoek Helpt Herstructurering? 
(van Kempen et al. 2008), zijn er twee argumenten 
tegen het mengingsbeleid te geven. Ten eerste blijkt 
het lastig zijn om op etnisch of sociale factoren te 
mengen aangezien het vaak gaat om verschillen in 
woonvoorkeuren. Ten tweede is mengbeleid gericht 
op het bereiken van sociale cohesie vaak ineffectief 
gebleken. Hoger en lager opgeleiden blijken weinig 
sociale contacten met elkaar aan te gaan (Van Eijk 
2010). Daarnaast zijn hoger opgeleiden en mensen 
met hogere inkomens vaak mobieler en maken zij 
meer gebruik van voorzieningen buiten de wijk dan 
de minder mobiele doelgroepen, meestal kwetsbare 
doelgroepen zoals mensen met een handicap en 
ouderen. Deze mensen zijn meer aangewezen op 
de wijk voor het opdoen van sociale contacten. 
Als menging een beleidsmiddel is om de sociale 
structuur in de wijk te verbeteren kan dit er juist toe 
leiden dat kwetsbare groepen meer in het isolement 
raken. 

Een andere vorm van beleid gericht op sociale 
menging, maar met behoud van sociale structuren, 
is het binden van ‘sociale stijgers’, de mensen die 
opklimmen op de sociale ladder door middel van 
onderwijs en inkomensstijging. De wijkvernieuwing 
in de jaren ’70 was primair gericht op behoeftes van 
huidige bewoners, vandaar de naam ‘Bouwen voor 
de buurt’. Hierbij werd weinig rekening gehouden 
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>  Afbeelding 6.5 - Domeinen van algemeen naar specifiek bepaalde zones en de overlap tussen zones 
van verschillende groepen. Van stedelijke schaal tot woning. (bron: Rapoport, 1977)

Daarmee laat Rapoport zien dat er een hiërarchie 
bestaat in het belang van verschillende stedelijke 
ruimtes voor de organisatie van ons dagelijks leven, 
vanaf de schaal van woning tot de schaal van de stad 
en verder. De zogenaamde gedragsruimtes worden 
steeds specifieker bepaald en gecontroleerd in de 
nabijheid van en binnen de woning: van de straat, de 
oprit, de entree tot de woonkamer en uiteindelijk de 
slaapkamer. 

Ook Van Dorst suggereert dat de regulering 
van sociale interactie verder gaat dan alleen het 
woondomein als het gaat om groepen in plaats 
van individuen. Privé-territoria gaan dan over in 
groepsterritoria, wat een genest systeem vormt 
dat op verschillende schaalniveaus werkt: woning, 
straat, buurt, wijk, en verder. De driedeling van 
privaat, semi-privaat en openbaar kan hier niet meer 
worden gehanteerd, aangezien de groepsterritoria 
zich voornamelijk in het formeel openbare gebied 
afspelen (zie afbeelding 6.6). Om de sociale 
betekenis van de openbare ruimte te kunnen lezen is 
er dus een herwaardering nodig. Een waardering die 
rekening houdt met het gebruik en de waardering 
van specifieke doelgroepen. Tevens kan een 
samengaande verdeling van zeggenschap over 
deze plekken in de openbare ruimte (het woonerf, 
de straathoek of het buurtplein) het gebruik en de 
waardering ervan versterken. Schaal moet daarbij 
genuanceerd benaderd worden. Een verblijfsruimte 
in de straat of een straathoekpleintje zal anders 
worden gewaardeerd als een plein in het midden 
van de wijk. Toch kan daarbij het plein voor een 
bepaalde doelgroep van veel groter belang zijn dan 
het pleintje voor de deur. 

In Human aspects of urban form beschrijft Rapoport 
al in de jaren ’70 de noodzaak van de door groepen 
toegeëigende ruimte, ‘appropriated environments’ of 
‘behavioral spaces’. Met name in tijden van de snelle 
verstedelijking en grote culturele veranderingen is 
het belangrijk dat er vertrouwde ruimte bestaat voor 
specifiek sociale groepen. “Het stedelijk ruimtelijke 
systeem is een expressie van een gedragssysteem 
en het doel van alle ruimtelijke onderverdelingen, 
clustering etc. is het verbeteren van communicatie, 
begrip, voorspelbaarheid en leesbaarheid van 
gedragstekens. Hierdoor wordt het dagelijks 
leven gemakkelijker en worden conflicten en 
informatieverwerking verminderd” (Rapoport 1977, 
p.325). Toe-eigenbare ruimten fungeren daarbij als 
“intermediaire organisatie tussen individuen en de 
stad op verschillende schalen” (Rapoport 1977, p.277). 

belangenconflicten die daarbij kunnen ontstaan 
te voorkomen, benadrukt Smeets het belang 
van ‘parochiale ruimte’. “Parochialisering kan de 
interactie tussen gebruikers reguleren en biedt 
aanknopingspunten voor beheer” (Smeets 2006, 
p.53). Parochiale ruimte wordt door Hajer en 
Reijndorp omschreven als ruimte die vrij toegankelijk 
is, maar duidelijk voor een bepaalde groep van 
grotere betekenis is. Voorbeelden hiervan zijn 
binnenhofjes of woonerfstraten. Een positief aspect 
hiervan is, dat door de betrokkenheid van een groep 
bij parochiale ruimte, deze vaak beter gereguleerd 
en beheerd wordt. Nadeel is dat dit kan leiden tot 
uitsluiting van een ander groep (Hajer & Reijndorp 
2001). Parochiale ruimte kan daarbij werken als een 
overgang tussen private en openbare ruimte. 
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>  Afbeelding 6.6- Systeem van geneste zonen dat ontstaat uit de 
overgang van semi-openbare ruimte van het individu naar de privé 
ruimte van een groep. (bron: Dorst, M. van, 2005.)



wanneer er mogelijkheden zijn voor kinderen om in 
de wijk te blijven wonen. Dit geldt ook voor ouderen 
die zelfstandig in de buurt van hun kinderen willen 
blijven wonen. 

De invloed die bewoners kunnen of willen hebben 
op hun omgeving verschild veel. Dit varieert tussen 
individuele veranderingen aan de woning en 
directe omgeving tot participatie van groepen in 
de publieke ruimte. Wanneer mensen vanuit eigen 
motivatie initiatief nemen en in groepsverband 
dingen organiseren ter verbetering van de 
woonomgeving spreken we van zelforganisatie. 
Ruimtelijke transformatie van de woonomgeving 
kan iedereen een kans geven om te participeren 
indien er rekening wordt gehouden met het hele 
spectrum van manieren waarop men kan deelnemen: 
van individu tot groep en van zelforganisatie tot 
participatie, oftwel als er ruimte gemaakt wordt voor 
co-creatie. Dit hangt sterk samen met de schaal en 
de ruimtelijke structuur van de wijk. Waar kunnen 
mensen hun eigen gang gaan, waar is een meer 
georganiseerde inbreng gewenst en waar is sturing 
nodig?

Dit is de belangrijkste vraag die er in het volgende 
hoofdstuk behandeld zal worden. Hoe kan er in 
het stedenbouwkundig ontwerp ruimte gemaakt 
worden voor de vele verschillende manieren 
waarop bewoners invloed kunnen hebben op hun 
woonomgeving en hoe kan de stedenbouwkundig 
ontwerper er voor zorgen dat deze aanpasbaarheid 
duurzaam verankerd blijft? In hoofdstuk 8 wordt 
vervolgens onderzocht wat voor andere vormen van 
co-creatie er zijn en welke daarvan kunnen bijdragen 
aan de transformatie en vernieuwing van de wijk. 

CONCLUSIE

Wijktransformatie heeft tijd nodig. Een geleidelijke 
transformatie zorgt ervoor dat er vanuit verschillende 
richtingen en op verschillende momenten 
initiatieven van bewoners naar voren kunnen 
komen. Grootschalige herstructurering ontneemt 
mensen de kans om zich aan te passen en biedt 
weinig keus: blijven en terecht komen in een nieuwe 
toegewezen woning of verhuizen naar elders. Sociale 
problemen worden er niet mee opgelost. Bovendien 
kan gestuurd mengen met nieuwbouw leiden tot het 
isolement van kwetsbare groepen. Sociale structuren 
blijven beter overeind als een omgeving geleidelijk 
veranderd, zodanig dat mensen zich kunnen 
aanpassen. 

Voor de leefbaarheid van de woonomgeving is het 
belangrijk dat bewoners invloed kunnen hebben 
op de omgeving. Het personaliseren van de 
woonomgeving stelt bewoners in staat onderscheid 
te maken in zowel individuele- als groepsterritoria. 
Uiteindelijk dient de woonomgeving de sociale 
interactie tussen mensen, individuen en groepen, 
te faciliteren en daarbij worden veel ongeschreven 
regels overgebracht via de inrichting van de 
woonomgeving.

De aanpasbaarheid van de woonomgeving 
is daarmee een belangrijke voorwaarde voor 
duurzame leefbaarheid. Huidige bewoners, maar 
ook toekomstige bewoners moeten de omgeving 
naar hun (veranderende) wensen kunnen aanpassen. 
Zonder door bewoners aan te passen woningen en 
buitenruimte is er geen levensloopbestendigheid. 
Een levensloopbestendige wijk heeft een 
duurzamere sociale structuur, doordat er afstanden 
tussen verschillende generaties worden overbrugd. 
Sociale structuren tussen familieleden versterken 
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 “How can the new city remain flexible and receptive to 
individual energy and still have enough certainty and 
coherence to be understandable” 

(Lynch 1972, p.24) 

De aanpak die nodig is in wijkvernieuwing plaatst 
de stedenbouwkundige voor grote uitdagingen. 
Een integrale ontwikkeling waarin sociaal en fysiek 
gekoppeld samengaan, is enkel mogelijk indien vele 
actoren inbreng leveren in het bepalen van wat er 
moet veranderen en hoe dit moet. Voorwaarden voor 
duurzame leefbaarheid vragen om meer vrijheid voor 
invulling van bewoners waarbij de grenzen tussen 
publiek en privaat breder geïnterpreteerd moeten 
worden dan enkel als perceelgrenzen. Grootschalige 
herstructurering is uitgesloten, want sloop moet 
tot een minimum beperkt worden. Daar komt nog 
eens bij dat de uitvoering van een plan grotendeels 
afhankelijk is van particuliere investeringen en hun 
bereidheid om mee te werken. 

Deze ontwikkelingen staan niet op zichzelf, 
maar passen in een bredere maatschappelijke 
verandering van individualisering en privatisering. 
Vanuit de politiek is er beleid ontwikkeld die 
de zeggenschap van particulieren in stedelijk 
ontwikkeling moet versterken (bijvoorbeeld de 
nota: Mensen, wensen, wonen (VROM 2000)) en er 
worden steeds meer experimenten gedaan met 
particulier opdrachtgeverschap in gemeenten zoals 
Amsterdam, Almere, Den Haag en Leiden. Voor 
de stedenbouw betekent dit dat er “een einde is 
gekomen aan de dominantie van ontwerpconcepten 
die de stedenbouwkundige eenheid van het 
bouwblok of ensemble als een vanzelfsprekend 
beschouwen” verteld Jan Heeling in Het ontwerp van 
de stadsplattegrond (2002, p.166). In tegenstelling 
daarvan, zegt Heeling, is het zinvoller om een 
onderscheid te maken op welke plek het beeld van 
de openbare ruimte onder strikte regie moeten vallen 
en waar slechts globale regelgeving kan volstaan. 

Dit vraagt een andere vorm van ontwerpen en visie 
op de rol die de stedenbouwer kan hebben in de 
vormgeving van de woonomgeving. Eén die kan 
omgaan met een veelvoud van betrokkenen en de 
ontwikkeling van stedelijke vorm terugbrengt onder 
de transformationele capaciteiten van bewoners. 
Volgens Heeling is de kernrol van de stedenbouwer 
de ruimtelijk-functionele organisatie, het ontwerp 
van de openbare ruimte en het opstellen van regels 
voor het bouwen (Heeling et al. 2002). Hulsbergen 
en Van Stam vinden echter dat de rol van de 
stedenbouw zich verder strekt dan het ontwerpen 
van de stadsplattegrond. Voor de koppeling van 
sociale en fysieke processen is het belangrijk dat de 
stedenbouwer ook medeverantwoordelijk is voor 
het proces van opgavedefinitie en een bewuste actor 
kan zijn in het hele planvormingsproces (Hulsbergen 
& Van Stam 2003). 

In het vorige hoofdstuk werd wijkproblematiek 
benaderd vanuit de relatie tussen het individu of 
groep met hun woonomgeving. In dit hoofdstuk 
wordt wijkontwikkeling benaderd vanuit het 
perspectief van het stedenbouwkundig ontwerp 
en daarmee ook vanuit het perspectief van het te 
ontwerpen object, het stedelijk weefsel. Hiervoor 
wordt eerst bekeken welke visies er bestaan over de 
rol van de stedenbouwkundige in de ontwerppraktijk 
en op ontwerp in relatie tot gebruikers en sociale 
ontwikkeling. Vervolgens wordt er bekeken hoe de 
stedenbouwkundige ruimte gelezen kan worden 
als een representatie van sociale verhoudingen en 
beheersstructuren.Tot slot wordt gekeken op welke 
manier de stedenbouwer moet communiceren om 
stedenbouwkunde te bedrijven in de hierboven 
geschetste situatie. Dit alles beantwoord stukje bij 
beetje de vraag hoe men kan ontwerpen voor co-
creatie.  

7 - ONTWERP VOOR STEDELIJKE 
TRANSFORMATIE
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> afbeelding 7.1 - illustraties bij het manifest De spontan stad. 
V.b.n.o: ‘creëer collectieve waarden’, ‘werk gebruiker gericht, ‘zoom 
in’ en ‘organiseer flexibiliteit’. (bron: Urhahn Urban Design 2010)



(Hamdi 2010). Dat staat voor Providing, Enabling, 
Adapting, Sustaining. Vrij vertaald betekent dit: 
ergens in voorzien, in staat stellen, in stand houden 
en aanpassen. In dit geval is de stedenbouwer 
de schakel tussen overheid bewoner en kan zich 
daarmee inzetten om bepaalde dingen te voorzien 
voor de bevolking. Maar, legt Hamdi uit, dit moet in 
het teken staan om bewoners in staat te stellen om 
zelf in hun eigen levensonderhoud te voorzien in een 
leefbare omgeving met oplossingen die duurzaam 
zijn en aan te passen zijn aan een veranderende 
situatie.

SUBSIDIAIRE STEDENBOUW

Gelijkaardige ideeën horen we terug in het 
manifest De Spontane Stad van Gert Urhahn. 
Hij kant zich nadrukkelijk tegen het steeds 
grootschaliger ontwikkelen van gebieden door 
steeds grotere partijen en merkt op dat het juist voor 
achterstandswijken tijd is voor “een planningsproces 
dat de collectieve capaciteit van handelen vergroot” 
(Urhahn Urban Design 2010, p.12). Om de ‘spontane 
stad’ mogelijk te maken hanteert hij vier regels: 

1. Zoem in: het terugbrengen in schaal en tijd van 
ontwikkelingen.

2. Organiseer flexibiliteit: het open laten wat later 
ingevuld kan worden en het accepteren van de 
volgorde die ontstaat.

3. Creëer collectieve waarden: zoek naar opgaven 
die potentiële opdrachtgevers kunnen 
verenigen.

4. Tot slot, werk gebruikergericht: houd altijd 
de rol van gebruiker in het achterhoofd, ook 
wanneer dit niet strookt met de belangen van 
de opdrachtgever. 

FACILITEREN OF VERTEGENWOORDIGEN

Community design kan men volgens Shirvani op 
twee manieren benaderen: vanuit een faciliterende 
benadering of vanuit een vertegenwoordigende 
benadering (advocacy planning) (Shirvani 1985). De 
ontwerper als facilitator leidt een proces waarin de 
betrokkenen zelf tot een oplossing komen. Hierbij 
worden verschillende methodieken gebruikt om een 
multi-actor proces efficiënt te begeleiden: workshops, 
waarderingssystemen, enquêtes of simulatie. De 
stedenbouwer als vertegenwoordiger zet zich in 
voor bepaalde groepen die zelf geen stem hebben. 
Omdat dit vaak kwetsbare groepen zijn, zoals lage 
inkomens en etnische minderheden, gebeurd dit 
vaak vanuit idealistische motivaties. De ontwerper 
vertegenwoordigd een groep, maar zijn methodes 
voor analyse en ontwerp staan los van eventuele 
invloed van de vertegenwoordigde groep. Daarin 
schuilt ook het gevaar volgens Shirvani, namelijk dat 
de ontwerper echte invloed omzeilt door uit naam 
van ‘de bewoners’ te spreken. We vinden advocacy 
planning dan ook laag op de ladder van Arnstein (zie 
p.47). In de praktijk zal er altijd een evenwicht tussen 
beiden gevonden moeten worden, zoals blijkt uit de 
volgende visies op community design.

PEAS

Nabeel Hamdi legt vooral de nadruk op empowerment. 
Hiermee wordt een ontwikkeling bedoelt die mensen 
in staat stelt om meer zelfredzaam te zijn en bij 
machte worden gesteld om invloed uit te oefenen op 
de leefomgeving. Binnen de context van informele 
nederzettingen, oftewel sloppenwijken, ziet hij het 
als taak om te kijken wat precies de vraag is en de 
opgave, voordat het gaat over een programma 
van eisen. Hiervoor hanteert hij de PEAS methode 

COMMUNITY DESIGN
Als er expliciet rekening wordt gehouden met sociale 
aspecten in het ontwerp wordt ook wel gesproken 
over ‘community architecture’ of algemener: 
‘community design’. Het zou vertaald kunnen 
worden als gemeenschapsontwerp, maar omdat dit 
geen bekend begrip is blijven bij de Engelse versie. 
Vanuit een inventarisatie van Toker (2007) onder 
Amerikaanse ontwerpers luidt de omschrijving van 
community design als volgt: “community design gaat 
over de behoeftes van lokale gemeenschappen met 
betrokkenheid van lokale mensen”. Het houdt zich 
voornamelijk bezig met interventie in het publieke 
domein en streeft daarbij naar de empowerment van 
achtergestelde groepen. 

In het onlangs verschenen boek Community 
Architecture in Nederland wordt nadrukkelijk het 
verband gelegd tussen samenlevingsvorming 
en de rol van de gebruiker in het ontwerp (Van 
der Woude 2012). Juist door grotere invloed 
en verantwoordelijkheid van gebruikers in de 
planvorming, ontwerp en het uiteindelijke gebruik 
en beheer van de leefomgeving ontstaan sociale 
structuren die de leefbaarheid kunnen versterken. 
Van der Woude breekt hier een lans voor collectief 
particulier opdrachtgeverschap. 

 Voordelen zijn dat gebruikers elkaar leren kennen 
tijdens het ontwerp- en bouwproces. Daarbij 
denkt de gebruiker vanuit het beheer en is daarom 
meer geneigt om voor duurzame oplossingen te 
kiezen. Daarbij komt dat veel collectieve woningen 
voorzieningen delen, zoals een restaurant, 
kinderopvang, bioscoop, etc, en daarme bijdragen 
aan het voorzieningenniveau van de buurt. 

Het is echter de vraag hoe men in stedenbouwkundig 
ontwerp ruimte kan maken voor deze initiatieven. 
Gek genoeg wordt de term community urbanism niet 
gebruikt. Als die wordt gebruikt, wordt deze soms 
geassocieerd met de ‘New Urbanism’ stroming, die in 
Amerika populair is. New Urbanism vertegenwoordigt 
echter een idee over stedelijke vorm dat één bepaald 
maatschappelijk model als norm hanteert voor 
ruimtelijk-functionele en esthetische organisatie 
van steden. Hoewel hierbij vaak aandacht is voor 
verbetering van de leefbaarheid in termen van 
langzaam verkeer, vergroening en versterken van 
de lokale economie is de verbetering van sociale 
aspecten niet het primaire doel (Walters 2007).
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SCHAAL OBJECT ZEGGENSCHAP  
Weefsel Openbare ruimte Gemeente  
Drager Onroerend goed Organisatie 
Inbouw Indeling en  

uitrusting woning 
bewoner  

 > tabel 7.1 - schaalcategoriën volgens het open ontwerpen, gekoppeld aan wie er controle op heeft.



> afbeelding 7.2 - Het weefselplan met marges 
tussen bebouwd (B) en onbebouwd (O). (bron: Van 
der Werf 1993 p.34)

groepen vertegenwoordigen als groepen faciliteren. 
Dit kan bijvoorbeeld door ruimte te maken voor 
(collectief ) particulier opdrachtgeverschap, maar ook 
bij andere opgaven, zoals de inrichting van openbare 
ruimte, kunnen bewoners een opdrachtgevende rol 
spelen.

De verschillende visies op stedenbouwkundig 
ontwerp komen hierover op drie punten overeen: 

•	 het om het organiseren van invloed van de 
gebruiker in het ontwerp van de woonomgeving. 

•	 Er wordt ruimte gerecreëerd met verschillende 
maten van vrijheid voor latere invulling door 
bewoners. 

•	 Tijd speelt een belangrijke rol als het gaat 
over latere invulling binnen een proces 
van het vernieuwen en aanpassen van de 
woonomgeving. 

STEDENBOUWKUNDIGE 
TRANSFORMATIE VAN HET 
STEDELIJKE BOUWBLOK
Stedelijke vorm is een uitdrukking van de sociale 
en economische verhoudingen in de maatschappij. 
Het bouwblok is daarbij de primaire bouwsteen 
van de stad (Meyer 2008). Bovendien bepaald de 
vorm van het bouwblok in hoeverre er ‘territoriale 
diepte’ kan ontstaan in de woonomgeving. De 
bebouwing in de Eilandenbuurt bestaat uit uniforme 
stroken van gestapelde woningen ontsloten via een 
portiek. De meeste bouwblokken zijn open aan de 
uiteinden en geven een kijkje in de achtertuinen 
van de benedenwoningen. Voor vernieuwing 
van deze structuur is er inzicht nodig in de 
transformatiemogelijkheden van deze bouwblokken. 
De aandacht ligt daarbij op de territorialiteit die eigen 
is aan deze bouwbloktypologie. Hiervoor kijken we 
naar de ontwikkeling van het stedelijke bouwblok 
aan de hand van de Rationele stad van Castex, Panarai 
en Depaule (2007) en brengen dit in verband met het 
begrip territoriale diepte aan de hand van Habraken’s 
The structure of the ordinary (2000). 

Het boek De rationele stad beschrijft de 
typomorphologische verandering van het 
stedelijk bouwblok in de geschiedenis van de 
stedenbouwkundige ontwerppraktijk. Wat begon 

bepaald niveau laat de besluitende partij bepaalde 
macht open voor de vrijheid van handelen op lagere 
niveaus” (Van der Werf 1993, p.16). Ieder niveau 
onderscheid zich op drie manieren van het andere:

•	 De soort partij die het recht of de macht heeft 
om veranderingen aan te brengen.

•	 Soort domein waarin de partij de veranderingen 
kan doen aanbrengen.

•	 In de soort elementen waarmee de verandering 
tot stand kan worden gebracht.

Voortbordurend op de SAR-weefselmethode1 
onderscheidt hij drie schalen waar een andere 
zeggenschap geldt: het weefsel, de drager en de 
inbouw (zie tabel 7.1)

Deze schalen moeten in het stedenbouwkundig 
ontwerp de graden van vrijheid bieden zodat 
de bewoner daadwerkelijk in staat is om de 
woonomgeving eigen te maken. Bij de overlap tussen 
schalen zijn er letterlijk in het stedenbouwkundig 
plan marges getekend (zie afbeelding 7.2). Dit 
zijn de zones waarin variatie tussen bebouwd 
en onbebouwd kan ontstaan. Op die manier kan 
in een zogenaamd weefselplan doormiddel van 
zonering het karakter van de stedelijke buitenruimte 
worden vastgelegd en tegelijkertijd speelruimte 
overhouden voor later bebouwing. In de context 
van een bestaande stedelijke omgeving is de 
huidige stadsplattegrond het weefselplan en kan 
dit getransformeerd worden door marges aan te 
brengen in relatie tot de schaalniveaus. Op die 
manier staat ‘open ontwerpen’ voor een manier van 
ontwerpen die verscheidenheid in vorm toelaat door 
zeggenschap ruimtelijk te verdelen. 

Uiteindelijk gaan de verschillende visies op 
stedenbouwkundig ontwerp allemaal over een 
bepaalde verdeling van zeggenschap en brengen 
dit ook nadrukkelijk in relatie tot de sociale kwaliteit 
van de woonomgeving. Belangrijkste doel is om 
bewoners zoveel mogelijk in staat te stellen zelf 
opdrachtgever te kunnen zijn in de stedelijke 
ontwikkeling. Daarbij kan men als ontwerper zowel 
1  SAR staat voor Stichting Architecten Research die in 
1964 is opgericht om alternatieven te bedenken voor de massa 
woningbouw. De SAR-methode gaat uit van het onderscheid 
tussen drager en inbouw. Later wordt het begrip weefsel 
geïntroduceerd en de focus gelegd op de samenhang tussen 
woning en woonomgeving (NAi n.d.).

Ten grondslag hiervan ligt het Subsidiariteitsbeginsel: 
“het beginsel dat een centraal gezag zich niet met 
zaken mag bemoeien die beter op een lager niveau 
geregeld kunnen worden” (Van Dale 2010). Je zou 
dus kunnen zeggen dat Urhahn een stedenbouw 
vanuit subsidiariteit bedrijft. Dit betekent dat de 
stedenbouwer betrokken is bij de keuze wat op 
welk niveau bepaald zou moeten worden als het 
gaat om ruimtelijke ontwikkeling. Is de uitstraling 
van de gevel een publieke zaak, een zaak van de 
stedenbouwer of architect of is het de zaak van de 
particuliere huiseigenaar? Is de inrichting van een 
buurtplein een zaak van de gemeente of van de 
bewoners? En het beheer daarvan? 

OPEN ONTWERPEN

‘Subsidiaire’ stedenbouw lijkt ook voort te borduren 
op een eerder pleidooi voor ‘open ontwerpen’ 
van Frans van der werf. Hij pleit voor een 
gedecentraliseerde besluitvorming als het gaat om 
stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling: “op een 

56

II 
- O

N
D

ER
ZO

EK



voorwaardelijk voor toegang tot het andere 
territorium, zoals een straat toegang biedt tot de 
woning. Vanuit de woning is de eigenaar vrij om 
naar een steeds hogere territoriale laag te gaan. 
Omgekeerd kan iemand niet willekeurig een lager 
territorium betreden, bijvoorbeeld iemands huis 
zomaar binnengaan. Het oversteken van territoriale 
grenzen gaat gepaard met hele subtiele of juist hele 
expliciete gedragsveranderingen, waarbij vaak eerst 
een vorm van toestemming moet worden gegeven. 

Habraken betoogt dat door de modernisering van de 
stad, kleinschalige territoria steeds vaker afhankelijk 
en ondergeschikt worden aan grootschalige 
publieke territoria zoals spoorwegen, metro’s en 
later ook snelwegen. Ook door de introductie van 
technische systemen in de woning zoals riolering 
en elektriciteit werd de indeling van de woning 
steeds starrer. Hierdoor wordt de territoriale diepte 
teruggedrongen en ontstaat er een homogenisering 
van controlestructuren. Dit heeft tot gevolg dat 
gradaties tussen het private en het publieke domein 
steeds scherper worden en er minder variatie in 
zeggenschap kan bestaan.

VERDWIJNING VAN HET BOUWBLOK

In overeenstemming stelt Castex et al. dat door 
het uiteenvallen van het stedelijke bouwblok de 
scheiding tussen privaat en publiek tot in het 
extreme is vastgelegd en variatie van ruimtegebruik 
onmogelijk maakt. Het proces dat hier aan vooraf 
is gegaan zorgde ervoor dat, onder invloed van 
de industrialisering en modernisering van de 
samenleving, de praktijken van ons dagelijks leven 
steeds meer zijn geformaliseerd, zowel binnen als 
buiten de woning. Voor de 19de eeuw vloeiden 
werken, wonen, binnen en buiten in elkaar over, 
maar geleidelijk werden dagelijkse praktijken steeds 
verder van elkaar gescheiden en heeft alles een 
eigen plek gekregen binnen het stedelijk territorium 
en binnen de woning. 

stedelijke omgeving ontrafelt in fysieke structuur, 
territoriale structuur en de manier waarop mensen 
deze structuren begrijpen en kunnen transformeren. 
Territorialiteit, verteld Habraken, is inherent aan ons 
bestaan en ons handelen in de ruimte. Wanneer de 
ruimte gebruikt wordt, wordt er macht op uitgeoefend 
en ontstaat er territorium. Een territorium betekent 
dan ook per definitie zeggenschap hebben over een 
deel van de ruimte. 

Het markeren van territorium of het ommuren ervan 
is een logisch gevolg op het verder verstevigen van 
deze zeggenschap. Ons meest vertrouwde voorbeeld 
van territorium is de woning, onze private ruimte. 
Hierover bezitten we de meeste zeggenschap. Ook 
de publieke ruimte is een territorium, deze valt 
onder de zeggenschap van de overheid. Wanneer 
iemand het territorium van de ander niet accepteert 
of schendt, ontstaan er conflicten. Daarom is het 
belangrijk dat territoria leesbaar zijn en onder een 
gedeeld cultureel begrip vallen, zoals in het vorige 
deel besproken is. 

Territorialiteit is volgens Habraken in essentie 
hiërarchisch. Het ene territorium is namelijk 

als een gesloten bouwblok dat samengesteld is uit 
verschillende gebouwen, is langzaam veranderd 
in een bouwveld dat slechts gemarkeerd werd met 
stroken van uniforme bebouwing. De verandering 
kwam voort uit de industrialisatie en de rationalisatie 
van het bouwen, maar ook door verandering van 
maatschappelijke verhoudingen. De grens tussen 
privaat, collectief en publiek verschoof richting 
het publieke. Collectieve en vaak ook de private 
buitenruimte moest plaats maken voor het ideaal van 
licht, lucht en ruimte. De boodschap van Castex et al. 
is dat het bouwblok niet gezien moet worden als een 
homogene bouwmassa dat vorm en gebruik vastlegt. 
Het bouwblok, als combinatie van de verkaveling 
en morfologische regels, zou juist de stabiele basis 
moeten zijn die verandering en diversiteit van de 
bebouwing mogelijk maakt. 

TERRITORIALE DIEPTE

De potentiële veranderlijkheid van een stedelijk 
bouwblok wordt, volgens Habraken, zichtbaar 
door te begrijpen hoe de territoriale structuur van 
het bouwblok samenhangt met haar fysieke vorm. 
In The structure of the ordinary (2000) wordt de 
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> afbeelding 7.3 - Schematische weergave van de toename van territoriale diepte. 
Tranformatie van a naar b1: eigen territorium wordt onderverdeeld in kleiner territoria. Van 
a naar b2: openbare ruimte wordt gezamenlijk toegeëigent door territoria. Van a naar b3: 
territoria offeren een deel op voor gezamenlijke ruimte. 

Iedere verandering gaat vaak gepaard met constructieve en bouwtechnische ingrepen, 
juridische kaders en/of financiële belangen.  (bron: Habraken 2000 p.215)

a b1 b2 b3

BUITENKANT BOUWBLOK BINNENKANT BOUWBLOK 
Straatgevel Achtergevel en tuin 
Continu en gecomponeerd Gefragmenteerd en alledaags 
Toegankelijk Niet toegankelijk 
Verwijzing naar de stad Verwijzing naar de woning 
Representatie Gebruik 
Getoond Verborgen 
Stempel van de architect Stempel van de bewoners 
 

> tabel 7.3 - onderscheidt volgens Castex et al. tussen de 
binnenkant en de buitenkant van het stedelijk bouwblok (bron: 
Castex et al. 2007, p.114)

VAN NAAR 
Overlap van werken en wonen Vastgesteld ruimtegebruik, zowel buiten als 

binnen de woning. 
Ruimtegebruik bepaald onder sociale 
conventie 

Ruimtegebruik bepaald door ontwerp en 
techniek 

Collectieve ruimte gedeeld door homogene 
bevolking. 

Het naast elkaar bestaan van een heterogene 
bevolking, zonder gedeelde ruimte 

Gelaagde overgang tussen publiek en privaat Scherp contrast tussen publiek en privaat 
 
> tabel 7.2 - ontwikkeling van praktijken binnen het bouwblok. Eigen intepretatie na Castex et al.
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De transformatie van het Hollandse bouwblok in 
relatie tot het publieke domein van de stad

Hoofdstuk 4

Doorgang door de dubbele 
bebouwingsring, Zaanhof.

Fragment van de morfologische kaart van Zaanhof in de Spaarndammerbuurt, Amsterdam 1:5000.
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variërend ruimtegebruik beperkt wordt in plaats van 
mogelijk wordt maakt: “De macht van het gebruik 
loopt echter gevaar door uiterst beperkt te worden, 
te meer omdat de ‘lege’ ruimte van de buitenkant 
onderworpen is aan andere beperkingen. Deze zijn 
maatschappelijk van aard: controle, reglementering 
en ook maatregelen te voorkomen dat bewoners 
het gebouw door onoorbare uitingen een ongunstig 
beeld geven (gevaar dat wordt tegengegaan door 
neutraliteit en door de bewoners tot niet-ingrijpen 
te dwingen)” (Castex et al. 2007, p.198).

In veel van de bouwblokstructuren is het ‘rommelen’ 
in de garage er niet meer bij. Iedere dagelijkse 
praktijk heeft een toegewezen plek. Dit is precies 
wat Habraken als oorzaak ziet voor onmogelijk 
maken van kleinschalige aanpassingen, renovatie 
en transformatie woningen en omgeving. Het 
onderscheid tussen voor- en achterkant van de 
woning, en daarmee tussen de formele en de 
informele ruimte, is essentieel voor het ontstaan van 
ruimte differentiatie en daarmee het ruimte geven 
aan veranderend gebruikt van de ruimte.

Volgens Castex kan het stedelijk bouwblok juist als 
schakel gezien worden die “de relatie tussen binnen 
en buiten mogelijk maakt, tussen het privé-leven en 
het openbare domein” en daarbij bedragen aan de 
ruimte differentiatie die de stad nodig heeft om te 
kunnen veranderen (Castex et al. 2007, p.194).

VOOR- EN ACHTERKANT

Dit hangt nauw samen met de het onderscheid 
tussen voor- en achterkant van de woning. Castex 
et al. laat zien dat de culturele betekenis die we aan 
de voor- en achterzijde van onze woning geven 
onlosmakelijk verbonden zijn aan de vorm van het 
bouwblok. De woningen is de scheiding tussen de 
formele en informele stedelijke ruimte (zie tabel 7.3). 
Dit maakt het bouwblok als het ware een instrument 
voor woningen om gezamenlijk de achterkant veilig 
te stellen tegen de stedelijke buitenwereld. 

Met het uiteenvallen van het bouwblok vervaagd ook 
het verschil tussen voor en achter. De afbreuk van het 
gesloten bouwblok zorgt voor een dubbelzinnigheid 
of zelfs een omkering van de voor- en achterkant 
van de woning. Dit hoeft niet erg te zijn zegt Castex, 
want mensen passen zich aan en nemen ruimte weer 
op andere manieren in gebruik dan ontwerpers in 
eerste instantie bedoelde. Arnold Reijndorp spreekt 
over ‘domesticatie van de ruimte zoals de garage 
langzaam onderdeel is geworden van vrijstaande 
woningen en vaak helemaal niet meer wordt 
gebruikt als garage (Reijndorp 2005). Castex ziet 
echter wel een probleem, en dit is de kern van zijn 
boodschap, dat met de nieuwe tussenruimte die 
ontstaat door de afbraak van het gesloten bouwblok, 
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> afbeelding 
7.4 - Illustraie van 
het verdwijnen 
van het stedelijk 
bouwblok in 
vijf stappen als 
hommage aan 
Ernst May, de 
duitse architect 
met de visie 
van eindeloze 
stroken 
gebouwen. 
(bron: Castex et 
al. 2007)

< afbeelding 7.6 - Doorsnede 
van de Zaanhof in de 
Spaarndammerbuurt, 
Amsterdam. (bron: Castex et 
al.  2007)

> afbeelding 7.5 - 
Plattegrond en afbeeldingen  
van de Zaanhof in de 
Spaarndammerbuurt, 
Amsterdam. (bron: Komossa 
2010)
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Hoofdstuk 4 De transformatie van het Hollandse bouwblok in 
relatie tot het publieke domein van de stad

Collectief plantsoen en privétuinen.De galerij aan de binnenzijde van het bouwblok 
op de tweede verdieping ontsluit de maisonnette-
woningen.

Galerij aan de binnenzijde van 
het bouwblok op de tweede 
verdieping.

Tuinen van de flatwoningen op de begane grond 
en de eerste verdieping.

Fragment van de morfologische kaart van Spangen, Rotterdam 1:5000. Fragment van de begane grond in een bouwblok in een bouwblok in Spangen 1:1000.

Perspectivische doorsnede van een bouwblok in Spangen 1:500.
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CONCLUSIE

Hiermee kan geconcludeerd worden dat indien het 
stedelijk bouwblok de schakel is tussen de woning 
en de stad, er territoriale diepte moet kunnen 
ontstaan, wil het in gebruik toegeëigend kunnen 
worden door bewoners. Dat betekent dat er tussen 
het publiek en private domein een gradatie moet 
kunnen worden aangebracht, al na gelang de 
praktijk die er plaatsvindt. Hierbij is het onderscheidt 
tussen voor- en achterkant van de woning, 
respectievelijk de formele en informele zijde van de 
woning cruciaal. De vorm van het bouwblok schept 
daarmee de randvoorwaarden voor de regulering 
van privacy en gebruik – doorgangen, hoeken, open 
kavels. De gezamenlijke ruimte of het gezamenlijk 
gebruik van ruimte die hierdoor ontstaat, moet niet 
verward worden met het ontwerpen van collectieve 
ruimte in het bouwblok. Het formaliseren van de 
ruimte binnen het bouwblok beperkt namelijk 
gebruiksmogelijkheden en daarmee op termijn 
vernieuwing en aanpassing door bewoners. 

Beweging in de statusquo van een stedelijke 
ruimte, oftewel transformatie van het bestaande, 
kan omgekeerd ook veroorzaakt worden door een 
ingreep in de hiërarchie van de territoriale orde. 
Op die manier kunnen nieuwe vormen van gebruik 
terugkomen, gezamenlijk met de fysieke verandering 
van de woonomgeving. In stedenbouwkundig 
ontwerp zal daarom gekeken moeten worden naar 
de territoriale structuur van de huidige bouwblokken 
en de zonering die dit oplevert. 

 

in het Justus van Effen blok in Rotterdam. Er vindt 
een botsing plaats van territorialiteit, die omgekeerd 
is aan de die van de Engelse close. Bij die typologie 
zien we dat een stukje van de publieke ruimte wordt 
ingesloten en collectief toegeëigend, soms zelfs 
afgesloten door de bewoners. In de Zaanhof gebeurt 
het omgekeerde. Daar dringt een collectief gebied 
naar binnen om vervolgens een verlengde van het 
publieke domein te vormen. 

De mate waarin de ruimte verandering en toe-
eigening toelaat is afhankelijk van de differentiatie 
van ruimtetypen tussen het private en het publieke 
domein. Dit laat namelijk een differentiatie van 
gebruik toe en leidt daarbij vanzelfsprekend tot 
gevarieerde territoriumvorming. De introductie van 
collectieve ruimte voegt hier in de eerste plaats juist 
aan bij. Ze vormt een schakel tussen de private ruimte 
en publieke ruimte van de stad. Wanneer echter het 
gebruik van deze ruimte dusdanig is vastgelegd 
in het ontwerp, regulering of sociale conventie 
waarmee gebruik juist beperkt wordt, dan draagt ze 
niet meer bij aan de veranderlijkheid van de ruimte. 

Het voorbeeld van het Justus van Effenblok zegt veel. 
Het is naar jarenlange verloedering in oude luister 
gerestaureerd, maar wel door een investering van 
18 miljoen euro van een woningbouw corporatie 
(Hulsman 2013). Voor dit moment is het een 
aantrekkelijk plek voor jonge starters om er te gaan 
wonen, maar de binnenzijde van het blok is even 
formeel herontworpen als in het oorspronkelijke 
ontwerp. Opnieuw zal daarom in de toekomst 
spontane vernieuwing door bewoners uitblijven, 
terwijl er waarschijnlijk niet nog eens 18 miljoen voor 
renovatie beschikbaar is.

HET COLLECTIEVE DOMEIN

Kijken we naar ruimtegebruik zoals we dat zien in 
de voorbeelden van ’t Otje en de Van Swietenhof in 
hoofdstuk 2, dan zien we dat er gemeenschappelijk 
ruimtegebruik aan de binnenkant van het bouwblok 
kan plaatsvinden. Hier is het onderscheid met 
ontwerp van collectieve ruimte erg belangrijk. 
In gemeenschappelijke ruimte kan territoriale 
diepte ontstaan, maar in veel expliciet ontworpen 
collectieve ruimte, juist niet. 

Het doelbewuste ontwerp van collectieve ruimte 
heeft namelijk bijgedragen aan de vernietiging 
van het bouwblok zoals Castex het beschrijft. De 
toegang tot de tuintjes van de Zaanhof beschrijft 
Castex als een “embryonale binnendringing van 
de openbaarheid in het blok” (Castex et al. 2007, 
p.118). Het ontstaan van het de collectieve ruimte 
is een weloverwogen keuze geweest, geïnspireerd 
door sociaal politieke motieven aan het begin van 
de 20ste eeuw. Reijndorp legt uit dat het ontwerp 
van de collectieve ruimte als een apart domein, de 
kern was van de sociale politiek binnen iedere zuil. 
“Het was een uitdrukking van solidariteit, klasse- 
en groepsbewustzijn en emancipatie” (Reijndorp 
2005, p.262). Daarmee werd het collectieve domein 
ook een invasie van het publieke domein in het 
private domein. De vermenging van dagelijkse 
routines binnen en buiten de woning werden 
gereguleerd door het collectieve gebruik van wat 
eerst de achterkant van de woning was. Zo werd het 
bijvoorbeeld verboden om de was buiten te hangen 
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< afbeelding 7.7 - Plattegrond 
en doorsnede van het Justs van 
Effenblok, Rotterdam. (bron: 
Komossa 2010)



STEDENBOUW ALS VORM 
VAN COMMUNICATIE
TTot slot is communicatie tussen actoren 
onontbeerlijk in stedelijke ontwikkeling waarin 
particulieren en kleine partijen leidend zijn. Hier kan 
de stedenbouwkundige, zoals Hulsbergen aangeeft, 
als spin in het web onderdeel zijn van het proces van 
opgavevorming en planning (Drewe & Hulsbergen 
1998). Tegelijkertijd kan ook het ontwerp zelf en de 
toegepaste methodiek een communicatiemiddel 
zijn voor de interactie met de actoren die uiteindelijk 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
onderdelen. In een proces met professionele actoren 
zijn we gewend aan allerlei technische en proces-
optimaliserende communicatiemiddelen. In relatie 
tot leken en niet-professionele actoren zullen andere 
middelen gebruikt moeten worden. 

TYPE EN THEMA’S

De onderdelen van stedenbouwkundige vorm zijn 
vaak moeilijk te omschrijven, vooral voor leken. 
Daarom is de beschrijving in termen van typen erg 
belangrijk. Typen beschrijven een verzameling aan 
elkaar verbonden patronen en systemen. Volgens 
Habraken gaat de ontwikkeling van typen gepaard 
met het ontstaan van een complex gezamenlijk 
begrip van een bepaald fenomeen dat in allerlei 
variaties voorkomt (2000). Zo kent iedereen het type 
gebouw dat zich laat omschrijven als huis, ook al is 
er geen standaard voorbeeld te geven van dit type. 
De straat en het bouwblok zijn hier ook voorbeelden 
van en de hoofdweg en woonstraat of het gesloten- 
en het open bouwblok zijn hier respectievelijke 
subtypen van. Zo bestaan er ook typen stedelijk 
weefsel. Deze zijn echter moeilijker te beschrijven 
aangezien weefsel niet zoals een gebouw of een 
straat een zichtbaar uiterlijk heeft, maar enkel van 
binnenuit ervaren kan worden (Habraken & Teicher 
2000, p.284). Voor de herkenning van deze typologie 
is een hoger abstractieniveau vereist. 

Frans van der Werf maakt daarom gebruik in het 
Open Ontwerpen van weefselthema’s. Dit zijn 
beschrijvingen van verschillende ruimte kenmerken 
en hun onderlinge relatie, bijvoorbeeld “een dambord 
van hoven, onderbroken door straten” (Van der Werf 
1993, p.37). Een thema is bedoelt om variatie mogelijk 
te maken, zonder dat de ruimtelijke coherentie 
verloren gaat. Wanneer het thema wordt uitgewerkt 
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> afbeelding 7.8 - Het weefselthema voor de wijk Wilgendonk in 
Papendrecht. (bron: Van der Werf 1993 p.38)

> afbeelding 7.9 - Patroonveld van naar elkaar verwijzende patronen 
langs de assen: concreet - abstract en van schaal stad - schaal woning. 
(bron: Van Dorst 2005)



ontwerpproces met verschillende actoren. Zo dienen 
patronen tegelijkertijd als communicatiemiddel en 
als inspiratiebron (Van Dorst 2005). 

In een planvormingsproces dat zich op verschillende 
schalen begeeft en over verschillende tijdsperiodes 
gaat kan de patroontaal een uitkomst bieden om 
met verschillende actoren in dialoog te gaan. Aan 
de hand van problemen of wensen van bewoners 
kunnen patronen ontwikkeld worden die dienen als 
richtlijnen voor ontwerpbeslissingen die ook later 
in de tijd gemaakt kunnen worden. In dit ontwerp 
zal de patroontaal ingezet worden om resultaten 
zodanig vast te leggen dat ze later door andere 
gebruikt kunnen worden. 

CONCLUSIE
In dit theoretisch kader is het verband gelegd tussen 
de wijkontwikkelingsopgave en stedenbouwkundig 
ontwerp. Voor een ontwerpaanpak is zowel gekeken 
naar de uitgangspunten van het ontwerp, de manier 
van ontwerpen en manieren waarmee betrokkenen 
kunnen deelnemen in het proces van ontwerpen. 

De doelstelling is het verbeteren van de leefbaarheid 
van de buurt, zodanig dat deze ook door toekomstige 
bewoners aangepast en verbeterd kan worden. Om 

op een specifieke locatie en door verschillende 
mensen zal de improvisatie erop zorgen voor rijkheid 
aan details in het stedelijk weefsel. Om de thema’s te 
beschrijven en voor iedereen duidelijk uit te leggen, 
maakt hij gebruik van een aantal ‘patronen’. 

DE PATROONTAAL 

In 1977 ontwikkelde Christopher Alexender de 
zogenaamde ‘patroontaal’ om kennis voor het maken 
van een goede leefomgeving begrijpelijk te maken 
en te delen met mensen die geen vakinhoudelijke 
kennis hebben (1977). De patroontaal is een 
verzameling ontwerpstellingen die aan elkaar 
geschakeld zijn via ruimtelijke relaties. “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 een keer hetzelfde te doen” 
(Alexander et al. 1977, p.10). Het veld van aan elkaar 
gerelateerde patronen komen deze verschillende 
schalen van de stad weer terug. Ieder patroon is 
verbonden met gerelateerde patronen op hogere 
of lagere schaalniveaus. Bovendien staat de 
structuur los van de inhoud waardoor de taal is uit 
te breiden met nieuwe of andere patronen, legt van 
Dorst uit. Patronen kunnen ook tot stand komen in 

Arbeiderskasteel terug in volle glorie
Luchtstraat en binnentuin van het gerestaureerde Justus van Effenblok in Rotterdam Foto Walter Herfst

A rc h i t e c t u u r
Restauratie Justus van Effenblok,
R o t t e rd a m . Architecten: Molenaar &
Co architecten/Hebly Teunissen ar-
chitecten. Opdrachtgever: Woonstad
Rotterdam. Kosten: 18 miljoen euro.
�����

Door Bernard Hulsman
Het is weer een echt kasteel. Dat is de
eerste gedachte die opkomt bij het
weerzien met het onlangs gerestau-
reerde Justus van Effenblok in de
Rotterdamse ex-probleemwijk Span-
gen. Niet alleen heeft het immense
bakstenen gebouw met honderden
woningen twee poorten, maar op het
binnenterrein staat ook een hoog
blok met een kleine toren, alsof hier
de koning van Spangen woont.

Toch is in dit kasteel ook de ge-
boorte te zien van het Nieuwe Bou-
wen met zijn ‘licht, lucht en ruimte’.
Architect Michiel Brinkman (1873-
1925) heeft hier in 1922 letterlijk het
gesloten bouwblok opengebroken,

de bouwsteen van de 19de-eeuwse
stedenbouw waar Nieuwe Bouwers
als Le Corbusier zo’n hekel aan had-
den. Brinkman, de aartsvader van
het beroemde bureau Brinkman en
Van der Vlugt (van de Van Nellefa-
briek en De Kuip in Rotterdam), had
van twee gewone bouwblokken met
besloten binnentuinen één reuzen-
blok gemaakt met een groot, open-
baar binnenterrein. Door de tegen-
over elkaar liggende poorten loopt
over het terrein zelfs een straat.

Op het binnenterrein plaatste
Brinkman blokken met woningen en
gemeenschappelijke voorzieningen
die evenwijdig aan elkaar in stroken
staan opgesteld. Zo kondigt het Jus-
tus van Effenblok de modernistische
‘strokenbouw’ aan die pas vijftien
jaar later in zwang zou raken in de
Nederlandse stedenbouw.

Maar dat is nog niet alles. Het blok
is ook het eerste woningcomplex in
Nederland – en een van de eersten in
de wereld – dat een galerij kreeg.
‘Lu ch t s t r a a t ’ heette de eerste galerij

van Nederland in 1922 nog. Hij heeft
nog niets van de latere galerijen, die
flats als die in de Amsterdamse Bijl-
mermeer zo’n slechte naam zouden
geven. Geen lange, smalle, naargees-
tige gang is het, maar een brede, com-
fortabele betonweg onder de open
hemel langs de deuren van de wonin-
gen op de eerste verdieping. Hij is zo
breed, omdat de melkboer er in 1922
met zijn kar overheen moesten kun-
nen. Die ging met een lift in een van
de twee gemeenschappelijke blok-
ken – oorspronkelijk bedoeld voor
het wassen van kleding en voor ba-
den – naar boven en daalden aan de
overzijde weer af.

Een jaar of zeven geleden was er
weinig meer over van de glorie van
het Justus van Effencomplex. In
1985 was het weliswaar tot Rijksmo-
nument verklaard, maar met hoog
opschietend onkruid leek het bin-
nenterrein op een gebied voor nieu-
we natuur. De woningen met de door
betonrot aangetaste luchtstraat za-
gen er armoedig uit.

Een van de oorzaken van de arme-
tierigheid was dat het complex bij
een renovatie in de jaren tachtig da-
nig was verminkt. De bakstenen ge-
vels waren aan het hof waren wit ge-
sausd, de kleur van het Nieuwe Bou-
wen. Maar zoals de meeste geverfde
en gestucte gevels in Nederland, wer-
den ze zelden opnieuw geverfd, met
haveloosheid als resultaat. De ar-
moede werd nog versterkt door de
kunststof kozijnen en bloembakken
die aan de hekken van de luchtstraat
waren gehangen.

Die zijn nu door de zorgvuldige
restauratie, ontworpen door Joris
Molenaar en Arjan Hebly, verdwe-
nen. De witte verf is verwijderd, de
bakstenen laten weer hun eigen, bei-
ge kleur zien. De deuren hebben de
oorspronkelijke, lichtgroene kleur
terug, de ramen zijn weer schuifra-
men van hout.

Ook binnen zijn de woningen on-
der handen genomen. Nadat in de ja-
ren tachtig veel woningen waren sa-
mengevoegd tot grotere, zijn ze nu

soms weer veranderd. Het Justus van
Effencomplex heeft nu een keur aan
woningen, van klein tot groot.

De architecten zijn ver gegaan in
de restauratie: zelfs de deurknoppen
en handvaten van de ramen lijken
sprekend op die uit 1922. De binnen-
tuinen zijn daarentegen niet in oor-
spronkelijke staat hersteld, maar,
naar een ontwerp van Michael van
Gessel, veranderd van een woestenij
in een soort Drents hunebedden-
landschap met glooiende grasper-
ken, grote bomen en reuzenkeien.

Toch stemt het gerestaureerde Jus-
tus van Effencomplex ook treurig.
Het is hoogstwaarschijnlijk het laat-
ste Nederland arbeiderspaleis dat
voor zo veel geld – 18 miljoen euro –
in volle glorie is hersteld. Zeker als de
heffing van het kabinet-Rutte II van
1,7 miljard euro op huurwoningen
doorgaat, zullen de eigenaren van
soortgelijke arbeiderspaleizen, de
woningcorporaties, geen geld meer
hebben voor zo’n schitterende res-
tauratie.

dit te realiseren is het van belang dat bewoners de 
buurt als leefbaar beleven. Een duurzame manier om 
dit mogelijk te maken is een woonomgeving zo te 
ontwerpen dat bewoners invloed op hun omgeving 
kunnen uitoefenen en deze kunnen aanpassen en 
personaliseren. Dit gaat niet zozeer om participatie 
als wel om ruimte voor zelforganisatie en initiatief 
van bewoners zelf. In deze vorm van community 
urbanism wordt een woonomgeving ontworpen 
waarin de bewoner of groepen bewoners zoveel 
mogelijk zelf opdrachtgever zijn.

Verschillende benaderingen van deze vorm van 
stedenbouwkundig ontwerp gaan uit van het 
organiseren van zeggenschap en invloed van 
bewoners. Dit is nauw verweven met de perceptie 
van het schaalniveaus in de woonomgeving. Het 
ontwerpen van graden van vrijheid waarin spontane 
invulling mogelijk is binnen een kader dat voor 
iedereen heldere speelregels neerzet. Verandering 
door de tijd speelt een belangrijke rol. Een ontwerp 
moet anticiperen op latere invulling en het moet 
vernieuwing op onderdelen toelaten zonder dat de 
coherentie verloren gaat. 

In de transformatie van een bestaande 
woonomgeving speelt de vormverandering van het 
stedelijk bouwblok een grote rol. Dit is de schakel 
tussen het schaalniveau van de woning en de schaal 
van de buurt en stad. De variatie van territoria 
die binnen de verkaveling van een bouwblok kan 
ontstaan, zorgt voor duurzame vernieuwing op 
lange termijn. Interventie in bestaande bouwblokken 
moet daarom als doel het verhogen van de 
ruimtedifferentiatie beogen, waarbij zorgvuldig 
gekeken moet worden naar de overgang van voor- 
en achterkant en daarmee tussen het publieke en 
private domein. 

Door de ontwerpprincipes te vatten in patronen, 
waarin types en thema’s beschreven worden, zullen 
zowel professionals als leken geïnspireerd kunnen 
worden door de ideeën en ermee aan de slag gaan. 
Daarmee vergroot de kans dat uitvoering, ongeacht 
verschillend interpretatie, uiteindelijk toch tot het 
gewenste resultaat leidt.
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> afbeelding 7.10 - Krantenbericht over de renovatie van het Justus van Effenblok. Bernard Hulsman 
waardeert het met 4 bollen. (bron: NRC 28 maart 2013)



Van Zelfbeheer tot CPO
Naast de besproken voorbeelden uit hoofdstuk 2, ’t 
Otje, de Van Swietenhof en het Gouwplein, zijn er 
nog veel verschillende manieren waarop bewoners 
initiatief kunnen nemen in de verbetering van hun 
woonomgeving. In de vorige twee hoofstukken is 
het belang besproken van initiatief en inzet van 
gebruikers bij de inrichting van de woonomgeving. 
Zeker wat betreft de perceptie van leefbaarheid 
moeten gebruikers in staat worden gesteld invloed 
uit te oefenen op de woonomgeving. Dit heeft 
vervolgens ook belangrijk gunstig effect op het 
beheer en gebruik van de buitenruimte.

Co-creatie is de praktijk van stedelijke ontwikkeling 
die start bij initiatief van bewoners en waar 
professionals vervolgens een faciliterende rol in 
spelen. Dit kan in veel verschillende vormen voor 
komen. Bepaalde vormen hebben de potentie om de 
stedelijke structuur te veranderen, andere gaan over 
beheer van de bestaande omgeving. In dit hoofdstuk 
wordt naar de verscheidenheid van deze vormen van 
co-creatie gekeken en welke stedenbouwkundige 
randvoorwaarden ervoor nodig zijn om hiervoor 
ruimte te maken. De samenhang tussen verschillende 
vormen van bewonersinitiatief en de meerwaarde 
voor wijkontwikkeling staat hierin centraal. 

Een aantal voorbeelden zijn bezocht tijdens een 
excursie langs een aantal projecten die in particulier 
opdrachtgeverschap gebouwd zijn of waar zelfbeheer 
een belangrijk aspect van is. Deze zullen in de vorm 
van een verslag worden besproken. Daarnaast zijn 
er een aantal voorbeelden die goed laten zien hoe 
stedenbouwkundige regels van invloed zijn op 
de aard van particulier opdrachtgeverschap. De 
voorbeelden leiden samen tot een ladder van co-
creatie die start bij zelfbeheer op kleine schaal en 
eindigt bij opdrachtgeverschap in groepsverband.

8 -  VORMEN VAN CO-CREATIE: CASE STUDY

Intentieveklaring Adrie Duivesteijn ‘mensen 
maken de stad’:

“zelfbeschikking, zelfbeheer en zelforganisatie dienen 
de uitgangspunten te zijn bij de vormgeving van het 
wonen, zowel waar het gaat om de individuele woning 
als om de straat, de buurt en de wijk. In het beheer van 
de woonomgeving moet het primaat verschuiven van 
institutioneel beheer naar zelfbeheer. Van onderop 
kunnen nieuwe vormen van samenlevingsopbouw en 
solidariteit ontstaan”.

Uit: Van der Woude, H., 2012. Community Architecture 
in Nederland, Thoth. P.111
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> afbeelding 8.1 - verzameling van web- en 
krantenberichten over allerlei vormen van zlfbouw en 
zelfbeheer van de woonomgeving. 



Recentelijk komen er steeds meer 
voorbeelden van projecten die getrokken 
worden door bewoners, variërend van 
binnentuinen, stadslandbouw en straten 
vergroenen tot klushuizen, stedelijk 
woonkavels en nieuwe bedrijfsvoering 
van bouwbedrijven zoals ‘een blok stad’ 
van Era Contour.
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EXCURSIE ZELFBEHEER 
EN PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP. 
Samen met een groep studenten architectuur en 
stedenbouw, verbonden aan de Veldacademie, zijn 
er een aantal projecten bezocht die inhoud geven 
aan het begrip co-creatie: Vrijburcht op Steigereiland, 
Amsterdam, Vondel Parc en de Bikkershof in Utrecht 
en Nieuw Leyden in Leiden. De selectie geeft een zo 
verschillend mogelijk beeld van het thema zelfbeheer 
en collectief of particulier opdrachtgeverschap. 
Op de locaties zijn we in contact gekomen met de 
ontwerpers, actieve bewoners of initiators van de 
projecten. 

Vrijburcht
Vrijburcht is inmiddels een bekend voorbeeld 
geworden van collectief particulier 
opdrachtgeverschap in Nederland. Het complex 
van tweeënvijftig woningen en zestien bedrijven. 
Het bevat ook andere voorzieningen, zoals een 
theater, een restaurant, een kinderdagverblijf en 
een botenstijger met een zeilclubje. De architect, 
Hein de Haan, is zelf medeontwikkelaar en bewoner 
geworden. Bij hem thuis, waar tevens zijn bureau is, 
verteld hij ons over alles wat erbij komt kijken om zelf 
je woning te ontwikkelen. De uitdaging is, volgens 
hem, om daarbij zo weinig mogelijk uit te besteden 
en zoveel mogelijk in zelfbeheer te doen.

Hein de Haan is sceptisch over de rest van de 
ontwikkelingen op Steigereiland. De architectonische 
variatie die vrije kavels opleveren is volgens hem 
slechts cosmetisch. De kavels zijn duur, minstens 
€400.000,- en er vindt enkel wonen plaats. Hein is 
een groot voorstander van functiemenging in de 
stedelijke omgeving. Daarbij moet de variatie in 
de gevel tot uiting komen door de variatie in het 
programma.

Omdat de grondprijzen op IJburg door de 
stichtingskosten erg hoog zijn, was men erbij 
gebaat om de kosten van de ontwikkeling zo laag 
mogelijk te houden. Hierdoor zijn veel pragmatische 
kostenbesparende ontwerpoverwegingen gemaakt, 
bijvoorbeeld door het complex op te bouwen uit vijf 
losstaande blokken. Daartussen ontstaat handige 
restruimte die kan worden gebruikt als entree, opslag 
of fietsenberging. De vijf blokken bieden variatie 
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> afbeelding 8.2 - foto’s en plattegrond van Vrijburcht



de Bikkershof
Vlakbij het centrum van Utrecht aan de Biltstraat 
ligt de binnentuin de Bikkershof in een langgerekt 
bouwblok van dertig bij honderd meter. Twee 
onderdoorgangen onder woningen van corporatie 
Mitros bieden toegang tot de tuin. Joyce Parlevliet, 
actief in het beheer van de Bikkershof, wacht ons 
op bij de ingang die wordt gemarkeerd door een 
kleurrijk mozaïeksculptuur. 

De tuin is in drie stukken verdeeld: een speelplaats 
grenzend aan een kinderopvang, een heemtuin die 
extensief wordt beheerd ‘met de zeis’ en een deel 
met kleine kavels voor moestuinen. Er grenzen 
veel verschillende gebouwen aan: koopwoningen, 
(sociale) huurwoningen en bedrijfsruimtes. Ieder 
gebouw is op een andere manier verbonden met 
de tuin: de ene woning komt via een achtertuin op 
de tuin uit, de ander via een trap en vanuit sommige 
woningen stap je direct in de tuin. Al die variatie 
in begrenzing, invulling en verschillende mensen 
die meehelpen in de tuin, geeft de indruk van een 
organisch geheel. Alles is in beweging en past zich 
tot in detail aan op de context. Bij deze vorm van 
zelfbeheer lijkt ontwikkeling. beheer en ontspanning 
in nauw verband met elkaar te staan. 

De tuin wordt in stand gehouden door een vaste 
kern van omwonenden die er vanaf het eerste uur 
bij waren. Het vele onderhoud is te bolwerken 
door de incidentele bijdrage van andere gebruikers 
en vooral van vrienden en bekenden uit andere 
delen van de buurt en de stad. Een kritiek punt is 
dat sommige gebruikers denken dat alles vanzelf 
gebeurt. De gemeente Utrecht lijkt ook dit idee 
te hebben. De gemeente wil niet meer betalen 
voor basisonderhoud, terwijl het uiteindelijk 
gemeentegrond is, en de corporatie Mitros 
verkoopt net die huizen die toegang bieden tot de 
Bikkershof. Ondertussen lopen zowel de gemeente 
als makelaars van aangrenzende panden wel te koop 
met de kwaliteit die de Bikkershof toevoegt aan de 
omgeving. Huizen worden verkocht met een belofte 
op de toegang tot een prachtige door omwonenden 
onderhouden tuin, terwijl ze op papier geen tuin 
hebben.

 Aan het einde van de rondleiding zien we twee 
werknemers van een aangrenzend kantoortje naar 
buiten komen via een raam op zoek naar een plekje 
voor hun middaglunch. Ze groeten beleefd, maar zijn 
verder onbekend met de stichting Bikkershof. 

in woningen, terwijl ieder bok een regelmatige 
beukmaat heeft. Zo zijn variatie en kostenbesparing 
in evenwicht gebracht.

Functiemenging is naast een gebruikswens ook 
een kostenbesparing. De grondaankoop voor 
een woonbestemming is vele malen duurder dan 
voor een bedrijfsbestemming. Op Steigereiland 
is de grondprijs voor wonen €650,-/m2, voor een 
bedrijfsbestemming slechts €123,-/m2. Fifty/fifty 
werken/wonen bespaart daarmee ±40% op de 
grondprijs en is dus erg lucratief. Het complex bevat 
daarom meer bedrijfsfuncties die het woongenot 
versterken, zoals een kinderdagverblijf, een restaurant 
en een theater annex filmzaal. In de binnentuin 
komen verschillende programma’s bij elkaar. Wonen, 
terras, kinderspeelruimte en tuin lopen in elkaar over. 
Doordat men elkaar kent kunnen de grenzen minder 
strikt zijn. Opvallend daarbij is dat er bewust gekozen 
is om geen selectiecommissie te hebben voor nieuwe 
huurders en kopers. Een selectie op leefstijl of ander 
sociale kenmerken is hier dus niet nodig om een 
goede sociale omgeving te creëren. 

De gevel van Vrijburcht geeft een goede indruk van 
het programma binnenin. De formele straatzijden, 
waar de entrees en brievenbussen zich bevinden, zijn 
meer gesloten. Aan de waterkant laat het blok een 
informele kant zien met de balkonnetjes die toegang 
hebben tot een toegeëigend stukje dijk. Soms zijn 
de grenzen slechts gemarkeerd met een kano. De 
scheiding tussen publiek en privaat is daardoor niet 
altijd even duidelijk. Hoewel de dijk openbaar gebied 
is, vraagt een bewoner wat wij daar aan het doen 
zijn. Voor Hein zijn de grenzen duidelijk: “daar heeft 
ze niets mee te maken, dit is toch openbaar gebied”. 
Sociale controle is er in ieder geval genoeg. 

Hein de Haan vertelt dat er voor dergelijke projecten 
zeker een kritische massa van vijftig man nodig is. 
Kleinere groepen hebben het erg zwaar. Binnen het 
contouren van het bouwveld waarop Vrijburcht is 
gebouwd, waren eerst verschillende kleinere groepen 
actief. Deze zijn later echter samengekomen, omdat 
enkele daarvan de ontwikkeling niet rond kregen. 
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> afbeelding 8.3 - foto’s van de Bikkershof



Vondel Parc
Met bijna twee hectare en 203 woningen is Vondel 
Parc een heuse buurt die particulier beheerd wordt. 
Vondel Parc is ontstaan uit de herontwikkeling van 
het oude HTS-terrein aan de 19de eeuwse rand 
van Utrecht. Elf jaar geleden heeft de ontwikkelaar 
Properstok initiatief genomen in de herontwikkeling, 
waarbij ze het architectenbureau Mecanoo opdracht 
gaven voor het masterplan, het landschappelijk 
ontwerp van de buitenruimte en de architectuur. De 
kopers hebben geen inspraak gehad op het ontwerp. 
Wel was er al vroeg een kopersvereniging opgericht 
die alle juridische en financiële plooien moest 
gladstrijken. 

Zodra men door de altijd openstaande poorten 
komt, valt direct op dat het om een andere dan 
normale stedelijke buitenruimte gaat. Slingerende 
paden, afwisselende materialen, bijpassende 
gevels en geïntegreerde parkeervoorzieningen. Een 
totaalontwerp waarbij buitenruimte en bebouwing 
van de dezelfde tekentafel komen. Het is niet 

openbaar, maar wel toegankelijk. Op de paden 
na, is alles in het beheer van de bewoners van de 
omliggende woningen. 

We worden ontvangen bij de voorzitter van één 
de VVE’s, Rob Hoevenaars. Hij vertelt ons hoe 
de beheerconstructie in elkaar zit. Hierbij is een 
schema nodig. Het is een complexe constructie 
geworden, doordat de integraliteit van het ontwerp 
en de eigendomsverhoudingen niet eenduidig 
samenhangen met de bebouwde omgeving. De 
woningen staan op particuliere grond, zover is 
duidelijk. De parkeergarage is echter weer van een 
aparte VVE, terwijl het dak, een houten dek dat 
tevens de buitenruimte is voor de bewoners, weer 
behoort tot nog weer een andere VVE. Zo ontstaat 
de situatie dat een bedrijf, lid van de overkoepelende 
VVE een parkeerplaats heeft onder de voordeur van 
meneer Hoevenaars. In totaal zijn er niet minder 
dan negen VVE’s die het hele terrein en onderdelen 
daarvan beheren.
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> afbeelding 8.4 - luchtfoto van de Bikkershof (bron: googlemaps)

> afbeelding 8.5 - foto van een lid van de stichting Bikkershof



De ingewikkelde beheersconstructie ten spijt wordt 
ons met gepaste trots de verzorgde staat van het 
terrein getoond. De keuze van deze manier van wonen 
lijkt vooral een keuze voor kwaliteit. Kwaliteit die men 
zelf in de hand wil houden, zonder afhankelijkheid 
van de gemeente. Ondanks deze autonomie blijkt 
het aanpassen van een woning naar individuele 
wensen erg moeilijk te zijn. Veel bewoners die hier 
met ziel en zaligheid wonen hebben behoefte 
aan uitbreiding. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
dakopbouw. Toen hier in 2004 een onderzoek naar 
gedaan werd, heeft de welstandscommissie dit direct 
afgewezen. Ook Mecanoo zag deze verbetering van 
het woongenot als afbreuk van het ontwerp. Na 
juridisch getouwtrek blijkt er toch een mogelijkheid 
te zijn. Mecanoo zelf zal de opbouw ontwerpen 
conform de uitgangspunten van het oorspronkelijke 
ontwerp. Volgens Hoevenaars zijn de meerkosten 
hiervan geen probleem zolang het ontwerp maar 
een eenduidig beeld oplevert. 

Het is opmerkelijk dat in een woonomgeving waar 
alles in zelfbeheer is en die niet grenst aan de 
gemeentelijke openbare ruimte, de zeggenschap 
beperkt is. Je zou kunnen zeggen dat men vrijwillig 
het ontwerp als keurslijf heeft aangenomen. Daarmee 
laat het ontwerp van Mecanoo twee kanten zien: aan 
de ene kant een leefomgeving waar mensen van 
gaan houden en veel voor doen om die in stand te 
houden, aan de andere kant een leefomgeving waar 
nauwelijks iets kan veranderen, waar de complexiteit 
van het ontwerp een even complex juridisch systeem 
heeft opgeleverd en die geleidelijke aanpassing en 
vernieuwing in de weg staat. 
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> afbeelding 8.6 - foto’s van 
Vondel Parc en plattegrond met 
zoneverdeling (bron: Lohof 2006)



Nieuw Leyden
De straat voor het huis van Bas Lewerissa is net 
ingericht. Dat duurde even, want het huis naast hem 
was door allerlei tegenslagen nog niet af. Pas als alle 
bouwactiviteiten afgerond waren, kon de straat in 
samenspraak met de bewoners worden ingericht.

Voor de herontwikkeling van het oude 
Slachthuisterrein in Leiden is gekozen voor particulier 
opdrachtgeverschap, maar wel met een heel duidelijk 
masterplan. Het Rotterdamse architectenbureau 
MVRDV ontwierp een concept waarbij het delen 
van een half verdiepte garagebak het kader schiep 
voor de verkaveling. Een strakke envelop die aan 
de bovenkant 45 graden is afgeschuind zorgt 
dat bouwhoogtes gelijk zijn en dat een bepaalde 
dakschuinte opvallend vaak terugkomt in de 
verschillende ontwerpen. 

De enorme expressiviteit is bijna oogverblindend. 
Hoewel de men verplicht was één van de 
geselecteerde architecten in de arm te nemen is 
de uitbundigheid van de verschillende vormentaal 
groot. De architectuur van het sociale woonwijkje 
even verderop is daarmee vergeleken een visuele 
oase van rust. Aanvankelijk moest dit buurtje ook 
wijken, maar is het behouden onder protest van de 
SP, vertelt Bas. Het biedt als het ware afwisseling op 
de variatie. 

Wat betreft buitenruimte is er een groot contrast 
tussen de hoofdstraten en de dwarsstraten. Door 
het verkeer te beperken op de hoofdstraten kunnen 
de dwarsstraten tot intieme woonerfstraten worden 
ingericht. Dit kan omdat er een half verdiepte 
garagebak in de bouwblokken zit. De uitgangen van 
deze garages bevinden zich aan de hoofdstraten. 
Door deze garagebakken is er aan de achterkant van 
de woning slechts ruimte voor een kleine omsloten 
tuin. Gezamenlijk gebruik van de buitenruimte speelt 
zich dan ook voornamelijk af aan de voorkant van de 
woningen. 

•	 670 woningen, waarvan 1/2 P.O., op 16 ha .

•	 masterplan MVRDV, 200 verschillende 
architecten

•	 parkeerkelder gedeeld waardoor straat vrij 
is van auto’s.

•	 wanneer er genoeg deelnemers zijn wordt 
eerst parkeerkelder gelegd. De fundering 
van de huizen wordt ook gezamelijk 
aangelegd.

•	 woonstraten  worden in samenspraak met 
bewoners ingericht. (profielbreedte: 8m) 
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> afbeelding 8.7 - verkaveling en 
kavelmaten van Nieuw Leyden.



tot slot
Als we de vier woonomgevingen naast elkaar 
plaatsen zijn er interessante overeenkomsten, maar 
ook opmerkelijke verschillen te zien. Alle plekken 
bestaan bij gratie van een hoge betrokkenheid van 
bewoners bij hun woonomgeving. Duidelijk is dat 
dit voor iedereen, niet alleen bewoners, maar ook 
bezoekers en passanten, grote voordelen oplevert. 
In de eerste plaats is de verhoogde kwaliteit door 
de extra zorg iets onmiskenbaars bijdraagt aan het 
woongenot en verblijfskwaliteit. Hierbij is de waarde 
van kwaliteit een kwestie van perceptie. Het lijkt juist 
de perceptie van ‘directe’ gebruikers te zijn die een 
grote rol speelt in het succesvolle beheer van deze 
plekken. Daarnaast zijn er veel praktische voordelen 
door collectief gebruik: van verdeling van beheer 
en onderhoud tot gezamenlijke voorzieningen 
zoals kinderopvang, theater, moestuin en 
parkeerkelders. Kostenbesparing is misschien wel 
het grootste voordeel: het dele van voorzieningen, 
functiemenging en vooral het wegnemen van een 
commerciële tussenpartij. 

Opmerkelijke verschillen zijn de manier waarop 
de initiatieven tot stand zijn gekomen: de ene 
een puur collectief particulier initiatief, de ander 
aangejaagd door de gemeente of een idee volledig 
ontsproten vanuit commerciële projectontwikkeling. 
De initiatiefnemer bepaalt in grote mate de regels 
van het spel en is daarmee van grote invloed op de 
organisatie van het verdere beheer en onderhoud. 

In de Bikkershof ziet men overal sporen van 
vernieuwing, aanpassing en aanbouw. De 
bebouwing is net zo divers als de bebouwing van 
Nieuw Leyden, maar dan ook nog divers in bouwjaar. 
De Bikkershof zelf fungeert als een soort buffer en 
rustpunt voor al deze verandering, zowel functioneel 
als visueel en sociaal. Het vele groen maskeert de 
visuele drukte van de verschillende gebouwen en 
maakt het mogelijke dat er vele kleine micromilieus 
naast elkaar kunnen bestaan. De tuin is een platform 
met een afwisselende bezetting van omwonenden 
en buurtbewoners van alle leeftijden, mensen die 
behoren tot de vaste kern en mensen die zich er 
kortstondig aan committeren. 

Het project waar vooraf het minste zeggenschap in 
het creatieve proces heeft plaatsgevonden, Vondel 
Parc, lijkt het minst te zijn afgestemd op het dagelijkse 
gebruik en beheer door bewoners. Daardoor moeten 
de hiaten worden opgevangen door ingewikkelde 
juridische constructies. De kosten die hieraan 
verbonden zijn, maakt deze woonvorm maar voor 
een beperkte groep bereikbaar. Voor ontwerpers lijkt 
weliswaar de integratie van omgeving, buitenruimte 
en architectuurconcept een mooie uitdaging, 
hiermee kan de zeggenschap van de ontwerper 
namelijk tot het uiterste gaan, in de praktijk levert dit 
een situatie op die moeilijk te beheren is en weinig 
aanpasbaar is.

Besluit ruimtelijke ordening

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1

f. particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de 
burger of een groep van burgers – in dat laatste 
geval georganiseerd als rechtspersoon zonder 
winstoogmerk of krachtens een overeenkomst 
– tenminste de economische eigendom

verkrijgt en volledige zeggenschap heeft 
over en verantwoordelijkheid draagt voor het 
gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw 
van de eigen woning;

Hoofdstuk 3. Bestemmingsplannen

Artikel 3.1.2

1.Ten behoeve van de uitvoerbaarheid kan 
een bestemmingsplan regels bevatten 
met betrekking tot sociale huurwoningen, 
sociale koopwoningen of particulier 
opdrachtgeverschap.

 

Wet ruimtelijke ordening

Afdeling 3.1. Bepalingen omtrent de inhoud van 
het bestemmingsplan

Artikel 3.1 1.De gemeenteraad stelt (...) 
bestemmingsplannen vast, waarbij ten 
behoeve van een goede ruimtelijke ordening 
de bestemming van de in het plan begrepen 
grond wordt aangewezen en met het oog op 
die bestemming

regels worden gegeven. (.... , ...) met dien 
verstande dat deze regels ten aanzien van 
woningbouwcategorieën uitsluitend betrekking 
hebben op percentages gerelateerd aan het 
plangebied.
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> afbeelding 8.8 - De zwarte parel 
van architect Rolf Bruggink is als 
klushuis verbouwd in de wijk Oud-
Charlois



DE VORMEN VAN 
COLLECTIEF EN PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP
Van de voorbeelden van zelfbeheer en Van de 
voorbeelden van zelfbeheer en bewonersinitiatieven 
is collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO) een veelbelovende vorm voor stedelijke 
ontwikkeling. CPO laat namelijk zien dat het mogelijk 
is dat particulieren ook in hoge stedelijke dichtheden 
kunnen bouwen. Vrijburcht realiseert 52 woningen 
op een oppervlakte van slechts 50 bij 80 meter (120 
woningen per hectare), maar het kan nog dichter. 
In Tübingen werkt men met ‘baugruppen’. Zo kan 
met tot dichtheden tot 200 woningen per hectare 
bouwen en met functiemenging op gebouwniveau. 
Vaak worden er ook voorzieningen of bedrijfjes in het 
ontwerp opgenomen. Daarnaast zorgt gezamenlijk 
beheer en exploitatie voor een betere afstemming 
tussen omgeving en gebruik van de ruimte. Dit 
concept is overgenomen bij de ontwikkeling 
van het Homeruskwartier in Almere. Particulier 
opdrachtgeverschap gebeurt ook dichterbij zoals op 
Katendrecht in Rotterdam.

 (C)PO IN ROTTERDAM
Op dit moment worden er op een aantal plekken 
vrije kavels aangeboden. Geen enkele ligt echter in 
Rotterdam Zuid en de kavels vallen allemaal binnen 
het hogere prijssegment (Cityportal Rotterdam n.d.). 
Toch laten voorbeelden zoals Biz Botuluyuz en het 
Wallisblok zien dat er kansen liggen voor collectief- 
of individueel particulier opdrachtgeverschap in 
achterstandsgebieden. Welke vorm van particulier 
opdrachtgeverschap wel in Rotterdam Zuid plaats 
vindt is het renoveren van klushuizen. Het meest 
sprekende voorbeeld hiervan is de Zwarte parel in 
Oud-Charlois.

De gemeente Rotterdam is momenteel aan 
het kijken hoe er meer vormen van particulier 
opdrachtgeverschap in gebiedsontwikkeling 
gerealiseerd kunnen worden, onder meer vanwege de 
behoefte naar meer zeggenschap, kostenbesparing 
en variatie in de woningbouw (Gemeente Rotterdam 
2011a). Ook wordt er aangegeven dat de gemeente 
een actiever grondbeleid moet voeren, waarbij, met 
de nieuwe grondexploitatiewet uit 2008, afspraken 

gemaakt kunnen worden met grondeigenaren over 
het aantal kavels dat moet worden uitgegeven in 
particulier opdrachtgeverschap (zie inzet p.69).

BIZ BOTULUYUZ
Biz Botuluyuz betekent in het Turks ‘Wij uit Bospolder 
Tussendijken’. Biz Botuluyuz is een voorbeeld dat 
laat zien dat CPO mogelijk is in een Rotterdamse 
achterstandswijk. In dit geval is de groepsvorming 
gebaseerd op de Turkse achtergrond en 
woonwensen, bijvoorbeeld een afgesloten keuken 
en extra aandacht voor de sanitaire voorzieningen 
(Stimuleringsfonds voor Architectuur 2009). Het 
gebouw bevat 23 woningen voor lagere inkomens 
uit de Turkse gemeenschap. De woningen zijn 
gerealiseerd via de koopgarantregeling met 
de corporatie Com.Wonen (nu Havensteder) 
als achtervang (ICEB n.d.). Het wooncomplex is 
onderdeel van een stedelijk bouwblok en heeft aan 
binnenkant collectief parkeren en buitenruimte 
gerealiseerd.
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bouwblok. v.l.n.r. De Oude 
Nieuwelaan, Biz Botuluyuz en het 
Wallisblok. 



genoeg verscheidenheid aan initiatiefnemers was 
en dat functiemenging plaatsvond. Dit komt ook tot 
uiting in het gevelbeeld en de korrelgrootte van de 
bebouwing. 

Feldtkeller verdedigt met twee argumenten waarom 
deze variatie niet rommelig is, maar juist eigen aan 
de stedelijkheid. Ten eerste ontstaat er door het 
hanteren van een streng orthogonaal raster vanzelf 
een eenheid, of zoals Feldtkeller het uitlegt: “Es 
entsteht eine Plattform, die die ästhetische Vielfalt 
der Gebäude aushält und auffängt….Strenge und 
Flexibilität sind wie Standbein und Spielbein” (2001, 
p.65). Het tweede, meer belangrijke argument is dat 
indien men in de totstandkoming vele actoren wil 
betrekken, men ook speelruimte moet toelaten in de 
architectuur. Het belangrijkste instrument dat deze 
speelruimte toelaat is de kleinschalige parcellering. 
De buitenkanten van de bouwblokken worden 
bepaald zonder de interne parcellering vast te 
leggen. Pas bij inschrijving van de bouwgroep wordt 
de maat van het kavel bepaald. 

Het belangrijkste uitgangspunt van Feldtkeller 
voor de stedenbouwkundige opzet is dat de 
individuele woonkwaliteit even belangrijk is als de 
stedenbouwkundige kwaliteit. In het ontwerp wordt 
daarom zeer omzichtig omgegaan met de overgang 
tussen de openbare ruimte waar winkels en 
voorzieningen aan liggen en de private ruimte van de 
tuinen en collectieve domeinen. Aan de binnenkant 
van de bouwblokken wordt altijd een restruimte 
collectief ingericht en benut. Langs de bebouwing 
zit minimaal vijf meter zoom voor private tuinen. De 
binnengebieden zijn niet helemaal afgesloten, maar 
bereikbaar via doorgangen en collectieve ruimte die 
duidelijk is gemarkeerd. 

WALLISBLOK
Op een steenworp afstand, in de wijk Spangen, 
vinden we het Wallisblok. Het Wallisblok is een 
voorbeeld van renovatie en verbouwing van een 
bestaand woonblok via CPO. Strikt genomen is het 
geen gebruikersinitiatief, aangezien het initiatief 
om het blok op deze manier te ontwikkelen kwam 
van het adviesbureau Urbannerdam (Van der 
Woude 2012). Toch laat het zien hoe toekomstige 
bewoners zich op een succesvolle manier inzetten 
voor de ontwikkeling van de woonomgeving. 
Uit de gezamenlijke renovatie is Vereniging de 
Dichterlijke Vrijheid ontstaan, die onder meer een 
gemeenschappelijk tuin en een aanlegsteiger in de 
Schie beheert (De dichterlijkevrijheid n.d.).

Hoewel dit geheel door particuliere eigenaren is 
ontwikkeld, heeft de gemeente financiële ruimte 
gecreëerd door de panden op te kopen van 
particuliere verhuurders en te koop aan te bieden als 
zogenaamde ‘kluswoningen’ 1. 

DE NIEUWELAAN
De professorenwoningen aan de Nieuwelaan in Delft 
laten een nog compactere vorm van CPO zien. Toen de 
historische woningen gesloopt dreigden te worden, 
hebben de toenmalige krakers zich georganiseerd 
en het pand aangekocht van de gemeente (de oude 
Nieuwelaan n.d.). Met de aannemer, die betrokken 
was bij de ontwikkeling van het hele bouwveld, is een 
overeenkomst gesloten die een betaalbare renovatie 
onder eigen regie mogelijk heeft gemaakt. Hierbij 
is een deel van de oorspronkelijke tuin afgestaan, 
maar behoort het grootste deel van de tuin aan de 
binnenkant van het bouwblok toe aan de vereniging.

Het project bestaat uit vier groepswoningen waar 
in totaal 28 mensen wonen. De exploitatie gebeurt 
via een coöperatief model waar bewoners geen 
huur maar contributie aan de vereniging betalen en 
daarmee stukje bij beetje mede-eigenaar worden. Dit 
collectieve beheer maakt het bijvoorbeeld mogelijk 
om gezamenlijk de woningen te verduurzamen. Zo 
zijn er in 2011 voor alle woningen zonnepanelen op 
het dak geïnstalleerd. 

1 Dit zijn woningen die voor ±€30.000 verkocht worden 
met de verplichting om er zelf €70.000 aan investeringen in 
renovatie bij te dragen. Hiervoor kan een gunstige lening bij de 
gemeente worden afgesloten (www.klushuizen.nl n.d.).

FRANSÖZISCHES VIERTEL, TÜBINGEN 
Eén van de meest sprekende voorbeelden van 
particulier opdrachtgeverschap in binnenstedelijke 
herontwikkeling is die van het Fransözisches Viertel 
in Tübingen. Het voorbeeld is niet alleen Interessant, 
omdat het veel gevarieerde voorbeelden van 
collectief particulier opdrachtgeverschap laat zien, 
maar ook omdat de ontwerper, Andreas Feldtkeller, 
expliciete stedenbouwkundige regels opstelt. 

Het Fransözisches Viertel betreft een herontwikkeling 
van een oude Franse kazerne aan de rand van de 
Duitse stad Tübingen. Het prijswinnende ontwerp 
van Feldtkeller gaat uit van een duidelijk begrip van 
stedelijkheid en stedelijke ruimte (2001). Naast een 
hoge stedelijke dichtheid: 240 inwoners per hectare, 
is er ook kleinschalige functiemenging: 50 banen 
per hectare. Volgens Feldtkeller ontstaat geen stad 
zonder een veelvoud aan opdrachtgevers en actoren 
die meebeslissen en eindverantwoordelijk zijn voor 
het beheer.

Om deze ontwikkeling van de grond te krijgen zijn er 
zogenaamde ‘Baugruppen’ opgezet. Een Baugruppe 
is een groep mensen die zich samen met een 
architect aaneen sluit om een woon/werkcomplex 
te bouwen, waarin individuele wensen en collectieve 
voorzieningen samenkomen. De gemiddelde 
grootte ligt rond de 10 á 15 huishoudens. In Tübingen 
konden de percelen alleen gekocht worden als een 
bouwgroep met een plan kwam en een tiende van 
de grondprijs vooruit betaalde. Door te werken met 
bouwgroepen is het mogelijk om in grote dichtheden 
te bouwen zonder commerciële tussenpartij. Omdat 
er zo tegen kostprijzen gebouwd kon worden, 
werd er 35% tot 40% bespaard (Feldtkeller 2001). 
Op deze manier werd er ook voor gezorgd dat er 
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> afbeelding 8.10 - foto’s van de achterkant en binnentuin van een bouwblok in Tübingen



Ook in de structuur van de openbare ruimte wordt 
rekening gehouden met de woonkwaliteit door 
onderscheid te maken tussen drie verschillende 
ruimtesoorten die gekoppeld zijn aan de mate van 
zeggenschap van bewoners:

1. De ‘Quartiersplatz’ of de belangrijkste publieke 
ruimte van de wijk, heeft een formeel stedelijk 
karakter. De bebouwing is hoger, vijf tot zeven 
verdiepingen en heeft een grotere kavelmaat.

2. De ‘Nachbarschaftplatz’ of buurtruimte is het 
ongedwongen trefpunt van omwonenden. 
Deze ruimten zijn ingericht door middel van 
bewonersparticipatie en er vinden veel sociale 
activiteiten plaats. De bebouwing is lager en 
heeft een kleinere kavelmaat. 

3. De ‘Westetaschenplatz’ is niet meer dan een 
niche in het stratenpatroon. Deze niches zijn niet 
vooraf ingevuld, maar kunnen door bewoners “in 
bezit worden genomen” (Feldtkeller 2001, p.104)

Tot slot nog een punt over de kleinschalige 
functiemenging. Het gaat hier specifiek om 
functiemenging op gebouwniveau. Hoewel dit 
niet altijd gemakkelijk te realiseren was, heeft 
het uiteindelijk een groot effect op de stedelijke 
kwaliteit, aldus Feldtkeller. Hij zegt dat de 
beroepsactiviteiten die zich verankerd hebben in de 
wijk mede de identiteit van de wijk bepalen en zich 
ermee onderscheiden ten opzichte van bedrijven 
ergens anders. Daarbij is iedere winkel en bedrijf 
een potentieel trefpunt voor mensen van binnen 
en buiten de wijk. Kleinschalige functiemenging 
heeft nog een ander belangrijk voordeel: het blijkt 
ruimte te bieden voor de grote verscheidenheid 
aan bedrijven van één tot vier man en het flexibele 
werken dat niet gebonden is aan werkuren van 
negen tot vijf. In Tübingen was hier een grote vraag 
naar zonder dat de markt dit beantwoordde. 
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> afbeelding 8.11 - afmetingen 
en ruimte typologiën in het 
Französiches viertel in Tübingen

•	 dichtheid van 150 - 200 woningen per hectare

•	 verplichte voorzieningen in de plinten

•	 kleinschalige verkaveling voor bouwgroepen

•	 orthogonaliteit in het stedenbouwkundig plan brengt eenheid in 
gevarieerde bebouwing

•	 verkeersluwe openbare ruimte, dmv geconcentreerd parkeren binnen 250 
meter van de woning. 

•	 onderscheid tussen typologie van de buitenruimte op basis van schaal:  
Quartier-platz, nachbarschafts-platz en Westentasche-platz.

1
3

2

2



Homerus kwartier - Almere 
Bij de uitbreiding van Almere Poort wordt er in 
het Homeruskwartier ook gewerkt met particulier 
opdrachtgeverschap en bouwgroepen. Het 
bouwgroepenmodel is geheel geïnspireerd op 
het ‘Tübingen-model’. Net zoals in Tübingen is de 
gemeente Almere initiatiefnemer in de ontwikkeling 
van de Homeruskwartier. De stad coördineert 
de vorming van bouwgroepen en schept de 
randvoorwaarden door middel van het vastleggen 
van een stedenbouwkundig plan zonder eindbeeld 
(Van der Woude 2012). 

De blokmaten variëren net zoals in Tübingen tussen 
de 45 en 65 meter, maar anders dan bij Tübingen 
zijn vrijwel alle blokken volledig gesloten. Alleen 
zijn, omwille van Nederlandse wet- en regelgeving, 
aanpassingen gemaakt aan de blokvorm vanwege 
het half verdiept parkeren aan de binnenkant van 
het bouwblok. Bovenop de parkeerbak bevindt zich 
een collectieve buitenruimte waar de woningen met 
een houten vlonder als achtertuin op aansluiten. Een 
ander verschil met Tübingen is dat een lift verplicht is 
bij nieuwbouw van meerdere verdiepingen. Dit zorgt 
ervoor dat de portieken breder en duurder worden 
dan in het geval van Tübingen.

Om de ontwikkeling te stimuleren heeft de gemeente 
Almere geïnvesteerd in publieke voorzieningen 
zoals openbaar vervoer, glasvezelinternet, scholen 
en hoogwaardige openbare ruimte. Daarnaast biedt 
de gemeente een aparte regeling om zelfbouw ook 
voor lagere inkomens mogelijk te maken: ‘Ik bouw 
betaalbaar in Almere’ (IbbA), gericht op inkomens 
tussen de €20.000,- en €36.000,- (gemeente Almere 
n.d.).
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> afbeelding 8.12 - doorsnede, 
impressie en plankaart van het 
centrum van het Homerus kwartier 
in Almere (bron: gemeente Almere)



betrokkenheid bij het beheer van de bebouwde 
omgeving door de betrokkenheid van de gebruikers 
bij de realisatie ervan. Dit kan men als strategie 
inzetten voor stedelijke ontwikkeling. Door in het 
stedenbouwkundig ontwerp ruimte te creëren 
voor particulier initiatief en tegelijkertijd te sturen 
op kwaliteiten die de leefbaarheid en adaptiviteit 
garanderen, wordt toekomstig beheer vanuit de 
betrokkenheid van bewoners verankerd in de ruimte. 

Waar de co-creatieladder verschilt met de 
participatieladder, is dat zij niet lineair is. Het is 
niet alleen: hoe meer zeggenschap, hoe beter. De 
verschillende treden kunnen naast elkaar bestaan. 
Belangrijk hierbij is dat er een verschil gemaakt 
wordt tussen de initiatieven in de openbare 
ruimte en initiatieven in de private ruimte. In een 
stedenbouwkundig plan komen beide ruimtes voor, 
dus is het ook belangrijk om na te denken hoe groot 
de zeggenschap van bewoners is binnen zowel het 
private als het openbare domein. 

Daarnaast is er ook een verschil tussen individuele- 
en groepsinitiatieven. Individuele initiatieven zijn 
vaak eenvoudiger en kleinschaligere aard, maar 
kunnen op grotere schaal voorkomen. Voorbeelden 
zijn het aanleggen van een geveltuin of een 
uitbreiding van de eigen woning. Groepsinitiatieven 
komen op minder grote schaal voor, maar kunnen 
juist grotere projecten tot stand brengen. Dit vereist 
meer organisatie en mensen die de groep ‘trekken’.

Merk op dat de rangschikking gelijk op gaat met de 
orde van grootte van investering. Uiteraard is er een 
verband tussen de hoeveelheid geld de initiatiefnemer 
meebrengt en de mate van zeggenschap die er kan 
worden opgeëist. Los daarvan geeft het aan dat er 

CO-CREATIELADDER
Alle vormen van initiatief opgeteld kunnen op 
dezelfde manier gerangschikt kunnen worden 
als de mate van invloed op Arnstein’s ladder van 
participatie. De verzamelnaam is co-creatie en 
co-creatieve stedenbouw brengt idealiter een 
transformatie op gang vanuit de hele breedte van dit 
spectrum aan vormen van initiatief. 

Zoals de ladder van Arnstein het verschil aantoont 
tussen werkelijke invloed van burgers in stedelijke 
ontwikkeling, laat de co-creatieladder zien wat de 
fysieke invloed van bewoners op hun woonomgeving 
kan zijn. In veel achterstandswijken komt slechts 
de eerste en soms de tweede tree aan de orde. 
Bewoners kunnen in deze wijken enkel wat betreft 
sociale activiteiten zelf initiatief nemen. Men is vaak 
geen eigenaar van de woning en spontane expressie 
in de openbare ruimte wordt nauwelijks toegestaan.

De ladder maakt ook onderscheid tussen vormen 
van bewonersinitiatief die bijdragen aan het 
beheer van de bebouwde omgeving en vormen 
die transformatie van de bebouwde omgeving 
teweeg kunnen brengen. Zoals de voorgaande 
voorbeelden laten zien, ontstaat er een grotere 

Parkkwartier Katendrecht
Dichter bij huis, in Rotterdam niet ver van de 
Eilandenbuurt, is er ook een voorbeeld van 
particulier opdrachtgeverschap. Het Parkkwartier op 
Katendrecht bestaat uit drie stedelijk bouwblokken 
opgebouwd uit vrije kavels. De bouwblokken hebben 
een hoge kant naar het water toe een zijn aan de 
andere kant twee bouwlagen lager. Op de uiteinden 
zitten voorzieningen zoals een basisschool en een 
Chinese kerk. Nadat er genoeg inschrijvingen waren, 
werd, omwille van kostenbesparing, de fundering 
voor alle woningen in één keer gelegd. 

Door de crisis viel de ontwikkeling echter stil en is de 
rest door een private partij, Proper-Stok, afgebouwd 
met appartementen. Uiteindelijk zijn er slechts 21 vrije 
kavels bebouwd door particulieren. Hierdoor is ook 
de opzet veranderd. Eerst zou er aan de binnenkant 
van het bouwblok ook gemeenschappelijke ruimte 
zijn. Nu heeft iedere woning op de begane grond 
een eigen tuin en woningen op een bovenverdieping 
hebben geen toegang meer. 

•	 230 woningen in 3 bouwblokken opgebouwd uit 
vrije Kavels

•	 3-5 bouwlagen 3m-13m van de erfgrens. (bg 
minmaal100% bebouwd, 1de 75% en vanaf de 
2de 50%)

•	 kavelgrootte: 99 - 155 m2

•	 uiteindelijk zijn er maar 21 in 
particulieropdrachtgeverschap gerealiseerd.

> afbeelding 8.13 - Kavelmaten van 
vrije kavels op Katendrecht 
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over de hele linie vormen van particulier initiatief 
bestaan. Dat betekend ook dat transformatie van de 
bestaande omgeving kan worden uitgevoerd vanuit 
particulierinitiatief. 

Uit deze rangschikking van verschillende vormen 
van co-creatie wordt duidelijk dat er oplossingen zijn 
voor verschillende stadstypen. Invloed van bewoners 
hoeft niet beperkt te blijven tot informeel wonen in 
een groene omgeving, maar kan ook gebeuren in een 
dichtbebouwde stadse omgeving. Bij ieder gebied 
past een andere verhouding tussen de gewenste 
bouwvormen en het beheer van buitenruimte en 
voorzieningen.

> afbeelding 8.14 - schema 
van verschillende vormen 
van particulier initiatief, 
gerangschikt naar orde 
grote van investering. 

randvoorwaarden scheppen

programmering - beheer - onderhoud      transformatie

orde van grote particulier initiatief

taken stedenbouwer:
sturen

betrokkenheid omzetten
in initiatieven voor transformatie
d.m.v. inspiratie en gidsing
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ruimtelijke overgang markering doorlaatbare afscheiding volledige afscheiding

9 - ZONERING VAN TERRITORIA IN DE 
WOONOMGEVING: EEN ONTWERPINSTRUMENT
“Waar is de straat, waar is de stad, waar is de stedelijke 
ruimte? Waar beginnen ze? Bestaan er voor bewoners – 
tenminste symbolisch - nog plaatsen die, doordat men 
er steeds vertrouwder mee raakt, een overgang tussen 
verschillende schalen mogelijk maken?” (Castex et al. 
2007 p. 198)

In hoofdstuk 6 werd het belang van controle 
van bewoners over hun woonomgeving voor de 
leefbaarheid besproken. Territoriale markering en de 
verdeling van zeggenschap zijn hiervoor belangrijke 
voorwaarden. Hierbij gaat het nadrukkelijk om 
de gradatie tussen openbare en private ruimte. 
In hoofdstuk 7 is gekeken hoe dit terugkomt in de 
territorialiteit van de bebouwde omgeving. Een 
belangrijk onderscheid in deze territoriale verdeling 
is de voor- en de achterzijde, respectievelijk de 
formele en informele zijde van de woning. Het 
stedelijk bouwblok is de stedenbouwkundige 
eenheid die voorwaarden en mogelijkheden schept 
voor deze territoriaverdeling. Terugkijkend naar 
de drie voorbeelden van co-creatie in hoofdstuk 
2, is te zien dat een systeem van leesbare territoria 
bewoners helpt om de buitenruimte te gebruiken en 
te controleren. 

De vraag is hoe deze kennis terug kan komen in het 
ontwerp. Dit vraagt om het operationaliseren van 
de manier waarop de woonomgeving in territoria 

uiteenvalt. De eerste stap is een manier te vinden 
om de verschillende territoria in de buitenruimte 
zichtbaar te maken en te waarderen. Vervolgens 
wordt de relatie gelegd met de typologie van de 
ruimte en de mate van zeggenschap die daar bij komt 
kijken. Dit levert een ontwerpinstrument op dat de 
stedenbouwkundige kan helpen om de bestaande 
omgeving te analyseren en te vergelijken met 
referenties. Daarnaast kunnen ook ontwerpingrepen 
ermee getoetst worden.

Een Ontwerpinstrument
Concreet houdt het operationaliseren in dat 
verschillende territoria zichtbaar gemaakt moeten 
worden. Dit wordt gedaan aan de hand van een 
legenda. Territoria zijn zones die zich onderscheiden 
door een begrenzing. Daarom moeten voordat 
een zoneverdeling gemaakt kan worden, eerst de 
grenzen in kaart gebracht worden. 

De grenzen maken een onderscheid tussen fysieke 
markeringen en de ruimtelijke overgangen die 
aanvoelen als de afbakening van een ruimte. De drie 
soorten markeringen laten de mate van afscheiding 
zien: van een eenvoudige symbolische markering tot 
een volledige afscherming die geen contact meer 
toelaat. (zie afbeeldingen 9.1). De bebouwing is 
uiteraard ook een duidelijke grens. Deze wordt met 
een volle zwarte lijn weergegeven.

Nu de grenzen duidelijk zijn, is het gemakkelijker 
te bepalen wat de voor- en achterzijde van de 
verschillende territoria zijn. De territoria grenzend 
aan de openbare ruimte met de hoofdentree 
behoren doorgaans tot de voorzijde. De achterzijde 
ligt voornamelijk aan de binnenzijde van het blok. 
In de legenda wordt ook de gevel benadrukt die als 
voor- of achterzijde de ruimte markeert. Afbeelding 
9.2b laat al een duidelijk onderscheid zien. Toch 
worden ook ruimtes zichtbaar met een onduidelijke 
status tussen voor- en achterzijde. Het kan gaan om 
formele ruimte waar een informele achterzijde aan 
grenst of een overgang tussen voor- en achterzijde.

Voordat er conclusies kunnen worden getrokken 
is er nog een volgende stap, namelijk de relaties 
tussen voor- en achterzijde en openbare – en private 
buitenruimte. Het is niet altijd gemakkelijk in te 
schatten wat de exacte status van een territorium 
is, maar de gradatie in de legenda helpt een 
betreffende ruimte te plaatsen ten opzichte van 
anderen. Stellen we vast wat de meest openbare 
ruimte is, dan kunnen de ruimtes, die daar aan 
grenzen en meer toe-eigenbaar zijn, opschuiven. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar, semi-
openbaar, semiprivaat en privaat (zie afbeelding 
9.2c). Merk hierbij op dat er een veld is wat in het 
midden ligt: dit is de plek die tussen informeel en 
formeel en tussen publiek en privaat inzit. Dit zijn 
ruimtes waar in voorgaande voorbeelden de co-
creatie ontstond. 

> afbeelding 9.1 - Legenda van de verschillende territoriale markeringen
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De tekening die met deze legenda gemaakt kan 
worden geeft een benadering van hoe de territoria 
verdeeld zijn binnen het stedelijk weefsel. Nu er 
bepaalde configuraties van voor- en achterzijde en 
publieke en private ruimte zichtbaar worden, is het 
interessant te kijken welke afscheidingen bij welke 
configuraties passen en wat voor ruimte dit oplevert.

> afbeelding 9.2 - Opbouw en duiding van de territoria kaart.

> Afbeelding 9.3: territoriale 
verdeling van a. de formele 
stedelijke ruimte en b. de 
informele stedelijke ruimte. 

b. Laat de informele kant zien van een gebouw waar woning 
en buitenruimte in elkaar overlopen. Slechts het balkon is privaat, maar 
een stuk van de dijk is toegeëigend en gemarkeerd met plantenbakken 
en een kano. 

a. Laat een formele openbare inrichting zien met een scherp 
onderscheid tussen privaat en publiek. De inrichting op het pleintje 
zorgt echter voor een subtiele overgang van straat naar de voordeur. 
Ook de voortuin schermt de woning af van de straat.
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zeggenschap
Deze vlakverdeling geeft tegelijkertijd inzicht in de 
mate van zeggenschap in de woonomgeving. Wie is 
eigenaar van dat deel in de ruimte, of wie heeft er 
feitelijke controle over? Duidelijk is het onderscheid 
tussen de private voortuin en de straat. Daar tussen 
in liggen echter kleurverschillen. De stoep wordt 
onderhouden door de gemeente en als er iets 
wordt veranderd, worden omwonenden op de 
hoogte gesteld. Is hier sprake van een geveltuin of 
straatmeubilair, dan worden omwonenden gevraagd 
wat ze ermee willen doen. Een hoekje of een 
afgeschermd stukje trottoir wordt soms toegeëigend 
met een duidelijke markering die laat zien dat het 
door iemand gebruikt wordt. 

Binnen het private domein is er ook gezamenlijke 
ruimte die door groepen beheerd kunnen worden. 
Een goed voorbeeld daarvan, is de Van Swietenhof. 
Het zijn deze informele zelfbeheerde ruimtes die 
schaars zijn in de wijk, maar juist heel veel zouden 
kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. 
Zoals in de analysetekening hiernaast te zien is, 
afbeelding 9.4, is het grootste deel van de private 
ruimte individuele ruimte, gelegen achter de 
woningen zonder tussengebied dat gezamenlijk 
beheerd kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de 
verdeling van zeggenschap in de Eilandenbuurt strikt 
verdeeld is tussen volledig openbaar, zonder invloed 
van bewoners, en volledig individueel privaat met 
maximale zeggenschap. Daartussen bestaat geen 
variatie.

Zeggenschap

informeren

inspraak

participatie

toegeigend beheer

collectief beheer

privaat beheer

> Afbeelding 9.4: volledige territoriale analyse van de 
Eilandenbuurt, waarin de grenzen, het onderscheid tussen 
voor- en achterkant en de gradatie tussen publiek en 
privaat samen zijn weergegeven. Vier fragmenten laten een 
opvallende situatie zien:

a. Het scherpe contrast tussen individueel privaat 
en bijna stedelijk publiek, heeft hoge schuttingen nodig om 
naast elkaar te kunnen bestaan.

b. Woningen die aan de binnenkant van het 
bouwblok geen tuin hebben, hebben er een aan 
de voorkant, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de 
buitenruimte. 

c. De onduidelijke status van een parkeer terrein, 
geen voor- of achterkant, zorgt voor een anonieme 
buitenruimte waar ook de straat daarnaast onder te lijden 
heeft. 

d. Dit omgekeerde woonblok creëert een 
bijzondere situatie door een doodlopende straat aan de 
binnenkant van het bouwblok te leggen. Resultaat is een 
gezellig intiem straatje. De achterkant van de woningen 
is echter kwetsbaar en wordt beschermd door een groen 
perk. 
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Interessant is hoe het gebouw daarmee steeds een 
andere relatie aangaat met de buitenruimte. Waar 
het blok officieel nauwelijks buitenruimte buiten de 
perceelsgrenzen bezit, strekt het territorium zich aan 
alle zijden uit. Vooral de dijk is toegeëigend, maar 
ook de voorkant bij de brug is gemarkeerd met een 
terras en een groot kunstwerk. 

CONCLUSIE

In alle drie voorbeelden komen zones van zelfbeheer 
voor. Bij Vrijburcht is dit erg complex. Dat kan omdat 
het een gebouw als eenheid ontworpen is en 
beheerd wordt. Het bouwblok bij Tübingen bestaat 
uit bouwgroepen dit niet allemaal gelijktijdig zijn 
gebouwd. Hierdoor moet de vorm van het bouwblok 
eenvoudiger zijn. Toch voegt het pad de complexiteit 
toe die de binnenkant sociaal aantrekkelijk maakt. 

ONTWERPSTUDIE HOF VAN ZUID
In deze studie wordt gekeken of het 
ontwerpinstrument ook kan worden toegepast 
om verschillende ontwerpvarianten te beoordelen. 
Hiervoor wordt vooruit geblikt naar het volgende 
hoofdstuk waarin verschillende ontwerpvarianten 
voor CPO in de Eilandenbuurt zijn ontwikkeld in 
samenwerking met Wessel Jonker (zie p.98). Het 
gaat om twee varianten en het definitieve ontwerp. 
Er waren verschillende overwegingen om de twee 
varianten af te wijzen en tot deze oplossing te 
komen. Een aantal overwegingen hadden te maken 
met territorialisering van de buitenruimte, zoals de 
voortuinen aan de noordzijde en de toevoeging van 
een binnentuin.

DE HUIDIGE SITUATIE

De huidige situatie laat een strikte organisatie van 
publiek en privaat zien. Er bestaat enkel individueel 
private ruimte of openbare ruimte. De scheidingen 
zijn hard, ook de grenzen van de voortuinen bestaan 
uit hoge heggen en schuttingen.

VARIANT 1

In de eerste variant wordt de straat verdicht waardoor 
er een intieme ruimte ontstaat. De informele 
achterzijde wordt uitgebreid en er zijn kleine 
doorgangen via de omsloten semi-publieke ruimte. 
Erdoorheen loopt een langzaamverkeersroute.

GOUWPLEIN

Het Gouwplein verschilt van de andere voorbeelden 
omdat het om een openbare ruimte gaat. Hier 
is echter ook een ingewikkeld landschap van 
verschillende territoria te zien. Opvallend is de 
strikte scheiding tussen de private achterkant en de 
pleininrichting. De status van deze ruimte is moeilijk 
te bepalen, maar hij ligt zeker aan de formele kant 
van het spectrum. 

Dit betekent dat de vorm van co-creatie die hier speelt, 
te vergelijken is met participatie, aangezien beheer en 
onderhoud uiteindelijk onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente valt. Een echte eigenaar is er niet 
te vinden, wel een organisatie die bereid is zorg te 
dragen voor het dagelijks beheer van het plein.

VOORBEELDEN PARTICULIER 
OPDRACHTGEVERSCHAP EN 
ZELFBEHEER
TÜBINGEN

Tübingen laat een interessante bouwblokvorm zien. 
Het draait als een spiraal ineen, toch blijft het helder 
wat de voor- en achterkant van het bouwblok is. Er 
zijn veel verschillende territoria en ze lopen op een 
natuurlijke manier in elkaar over, zonder al te veel 
afscheidingen. De mate van zeggenschap komt 
overeen met de territorialiteit. 

BIKKERSHOF

Bij de Bikkershof is de scheiding tussen voor- en 
achterkant sterk. De twee werelden zijn volkomen 
gescheiden. Men kan alleen via een afgesloten 
doorgang de tuin betreden. Dit zorgt voor een intiem 
karakter. Opvallend is dat de straten om het blok ook 
toe-eigenbaar zijn door de kleinschaligheid en de 
verkeersluwheid van het verkeer. 

VRIJBURCHT

Vrijburcht zit ingewikkeld en fijnzinnig in elkaar wat 
betreft territoria. Niet alleen aan de binnenkant, maar 
ook aan de buitenkant van het blok zijn er gevels die 
als achterkant fungeren. Dat betekent dat sommige 
woningen aan beide kanten een achterzijde hebben. 
Dit komt doordat het bouwblok een hybride vorm 
is tussen portiek, galerij en voordeur aan de straat. 

TYPOLOGISCHE STUDIE VAN 
TERRITORIA
De balans in de verdeling van zeggenschap maken 
het verschil tussen een anonieme of levendige 
buitenruimte. Door dit in kaart te brengen wordt 
duidelijk waar de graden voor vrijheid zitten. Voor 
de analyse hiervan worden de voorbeelden van 
co-creatie en referentie van (C)PO nog eens onder 
de loep genomen genomen met de kennis van 
het voorgaande. Daarbij wordt een ontwerpstudie 
bekeken die in samenwerking met Wessel Jonker is 
gemaakt (zie hoofdstuk 10 - p.98)

VOORBEELDEN CO-CREATIE
OTJE

Bij ’t Otje zien we dat de verschillende zones op 
verschillende manieren zijn afgeschermd. Het 
binnenste is omsloten en vormt de meest private, 
maar gezamenlijke, buitenruimte. Daarnaast is er 
ook een overgangsruimte, de kas waarin activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. De buitenste ruimte 
is een speciaal geval. De zone is de voetafdruk van 
het vorige gebouw. Onvermijdelijk is dit daarom een 
ruimte zonder duidelijke voor- en achterzijde. 

DE VAN SWIETENHOF

Een eigenaardig kenmerk van de Van Swietenhof is 
het doodlopende straatje, dat al door bewoners is 
toe-geëigend. Dit is een eerste stap in de gradatie 
tussen publiek en privaat. Het blijft een formele 
ruimte doordat er voorgevels aan grenzen. De 
voortuintjes vormen nog een tweede stap tussen 
straat en woning. De van Swietentuin ligt eerder 
in het informele domein van de achterzijde van 
de woningen. Waar de straat en de tuin aan elkaar 
grenzen komen twee werelden samen en dat botst. 
De scheiding is daarom een hek, dat op slot kan en 
de kwetsbare achterkant beschermt. Tegelijkertijd 
vormt de toegang tot de tuin via de achtertuin een 
extra graad tussen de private ruimte en de stad. 

De Van Swietenhof laat goed zien hoe er op een klein 
stukje divers ruimtegebruik naast elkaar kan bestaan. 
Voorwaarde is dat de informele ruimte gereguleerd 
moet kunnen worden. 
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Van Swietehof
150 m

zeggenschap

zonering en 
markering

voor- en achterkant

bebouwing en 
verkeer

‘t otje Gouwplein

> afbeelding 9.6 - zonerings 
van voorbeelden co-creatie
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> afbeelding 9.7 - 
zoneringsstudie van 
voorbeelden van zelfbeheer 
en zelfbouw
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150 m

Tübingen

zeggenschap

zonering en 
markering

voor- en achterkant

bebouwing en 
verkeer

bikkershof Vrijburcht



zeggenschap

zonering en 
markering

voor- en achterkant

bebouwing en 
verkeer

variant 1huidige situatie variant 2 definitief 
ontwerp

150 m

> afbeelding 9.8- zoneringsstudie van het ontwerponderzoek 
met Wessel Jonker
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VARIANT 2

Variant 2 bestaat uit een verzameling gebouwen 
die aan de bestaande bouwblokken zijn 
toegevoegd. Door de hoeken die ontstaan 
worden ruimtes afgebakend. Ook hier loopt een 
langszaamverkeersroute doorheen.

VARIANT 3: HET HOF VAN ZUID

In het definitieve ontwerp is de semi-private ruimte 
aan de binnenkant van het bouwblok gelegd met 
een ingang aan de woonstraat in plaats van aan een 
doorgangsweg. Aan de binnenzijde is een collectieve 
tuin, maar men heeft ook nog private tuintjes. Door 
de voortuinen en uitbouwen wordt ook aan de 
buitenkant toe-eigenbare ruimte gecreëerd. 

Sommige woningen hebben de voordeur aan dit 
binnengebied waardoor er spanning is tussen 
formele en informele ruimte aan de binnenkant 
van het bouwblok. Omdat dit project echter een 
collectieve onderneming is en een eenheid vormt 
kan dit gereguleerd worden.

CONCLUSIE

De verschillende varianten hebben allemaal een 
duidelijk ander effect op de territorialisering van 
de buitenruimte. In de huidige situatie staat de 
private ruimte los van de buitenruimte. Variant 1 
is ongunstig, omdat de openbare ruimte zo ver 
teruggedrongen wordt, dat de toegang vrijwel wordt 
afgesloten. Dat er toch een route doorheen loopt zal 
zorgen voor conflict. Variant 2 is ongunstig, omdat 
de territoria versnipperd liggen in de ruimte. Dit 
leidt tot de noodzaak voor een hoop markeringen 
en afscheidingen. In het definitieve ontwerp wordt 
het verschil tussen de formele en informele ruimte 
erkend. Dit zijn twee werelden die gereguleerd in 
elkaar overlopen. Aan zowel beide zijden is gezorgd 
dat er leesbare territoria zijn, zodat personalisering 
van de ruimte kan plaatsvinden.

CONCLUSIE: OPLOSSING 
VOOR ZONERING
Met de zoneringslegenda is zichtbaar gemaakt hoe de 
ruimte is georganiseerd wat betreft de verschillende 
territoria en de mate van zeggenschap. We kunnen 
hieruit oplossingen halen die kunnen helpen om op 
de schaal van het bouwblok te komen tot een goede 
zonering die genoeg mate van vrijheid biedt voor 
personalisering en co-creatie door bewoners. 

IN ELKAAR GEDRAAIDE RUIMTES

De voorbeelden van de Van Swietenhof, Tübingen 
en ook het definitieve ontwerp laten een 
aaneenschakeling van territoria zien die een paar 
keer de hoek om gaan. De hoekverdraaiing door de 
bebouwing zorgt voor een natuurlijke zonering die 
leidt naar een meer privaat gebied. Het is alsof men 
een slakkenhuis binnenloopt. 

DE OVERGANGSRUIMTE

In het voorbeeld van ’t Otje en het Gouwplein zien 
we het belang van een overgangsruimte die wordt 
ingericht door omwonenden. Wanneer deze ruimte 
er niet zou zijn, zouden de informele en formele zijde 
direct op elkaar aansluiten en tot conflict leiden.

DE BINNENHOF

De binnenhof blijkt in tal van voorbeelden een 
geijkte manier te zijn om kwalitatieve buitenruimte 
op een informele manier te beheren. Belangrijk is 
dat deze ruimte niet té openbaar wordt en private 
territoria bedreigt. Overgangszones in de binnenhof, 
zoals kleine tuinen, kunnen dit oplossen. 

HET BOUWBLOK MET VERSCHILLENDE GEZICHTEN

Zoals we zien bij Vrijburcht kan het volume van 
het bouwblok ook verschil in territoria brengen. 
De strategische plaatsing van het volume maakt 
dat er zowel informele als formele ruimtes worden 
afgebakend. De gevel past zich hierop aan. Dit is een 
alternatief voor het gebruikelijke alzijdige bouwblok.

> afbeelding 9.9: .
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schaal: 1: 1000
0 100 m

“Harmonie ontstaat beslist uit tegenstellingen; want harmonie is 
eenwording van de bonte verscheidenheid, en overeenstemming in 
veelstemmigheid”   (Philolaüs in: Van der Schoot 1998 p.384)

Zoals in de introductie naar voren kwam is een deel van de 
onderzoeksmethode ontwerpend onderzoek. Dat betekent dat 
ontwerp wordt ingezet tijdens het onderzoek om de resultaten 
te testen en om de scope van het onderzoek te bepalen. Op die 
manier wordt de onderzoeksvraag uitgediept en worden de 
uitkomsten vertaald in concrete toepassingen voor het ontwerp. In 
dit hoofdstuk worden een aantal ontwerponderzoeken besproken 
alvorens het uiteindelijke ontwerp voor de herontwikkeling van de 
Eilandenbuurt aan bod komt. 

Naast dat het praktische haalbaarheidsstudies zijn, gaan de 
ontwerponderzoeken over een drietal belangrijke vragen. Ten 
eerste: hoe kunnen vormen van particuliere woningverbetering 
toegepast worden op de bestaande woningvoorraad van de 
Eilandenbuurt en welke effecten heeft dit als het op grotere 
schaal gebeurt? Hierin wordt een tweetal bestaande studies over 
particuliere woningverbetering in Carnisse bekeken en worden 
vervolgens ontwerpoefeningen gedaan die de mogelijkheden voor 
één straat bekijken. 

Ten tweede: hoe ervaren bewoners de buurt en welke 
ontwerpbeslissingen zouden bewoners zelf nemen voor hun 
buurt? Dit deel krijgt vorm door middel van een interactieve 
ontwerpworkshop waarin Alexander’s patroontaal wordt toegepast. 

Tot slot de vraag hoe de stedenbouwkundige ontwerpt in 
verhouding tot de architect die werkt in opdracht van particulieren. 
Dit deel is een ontwerpstudie in samenwerking met Wessel Jonker 
die in verschillende varianten bekijkt hoe stedenbouwkundige 
uitgangspunten effect hebben op het architectonisch ontwerp en 
vice versa.

De verschillende ontwerponderzoeken leveren de bouwstenen die 
de strategie bepalen voor het uiteindelijke ontwerp. De verschillende 
invalshoeken zorgen voor de integratie van verschillende 
perspectieven in het ontwerp, zowel van de professional als van de 
bewoner uit de wijk. 

III - ONTWERP

< Afbeelding 10.0 - montage van verschillende type bouwblokken 
in de Eilandenbuurt. 
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In hoofdstuk 8 zijn allerlei voorbeelden besproken 
van particulier opdrachtgeverschap en zelfbeheer 
van de woonomgeving. In de Eilandenbuurt is 
weinig ruimte voor nieuwbouw, maar moet juist de 
bestaande woningvoorraad aangepakt worden. 

Hoewel woningen in de Eilandenbuurt erg uniform 
zijn en renovatie moeizaam verloopt, zijn er toch 
sporen te zien van aanpassingen naar individuele 
wensen: een veranda of uitbouw in een achtertuin, 
een verandering aan de binnenkant door het muurtje 
tussen keuken en woonkamer weg te breken of de 
kelder tot werkplaats of slaapkamer ombouwen, 
omdat die koel is in de zomer. Ook worden er zelfs 
hele woningen samengevoegd. De voorbeelden 
laten zien dat er behoefte is en middelen zijn bij 
particulieren om te investeren in een betere woning.

Helaas zijn deze ingrepen nog te marginaal om van 
structurele vernieuwing te spreken. Er staan namelijk 
heel wat obstakels in de weg om de eigen woning te 
verbeteren. Zo had iemand de wens haar woning uit te 
breiden om haar zorgbehoevende moeder in huis te 
kunnen nemen. Door wet- en regelgeving en lastige 
VVE-constructies was dit niet mogelijk. Om dezelfde 
redenen laten investeringen voor energetische 
verduurzaming van de woningen ook nog op zich 
wachten. Zo kreeg iemand het bijvoorbeeld niet voor 
elkaar om binnen de VVE-structuur een investering 
in zonnepanelen te regelen.

BESTAANDE WONINGEN TRANSFORMEREN: STUDIES

Er zijn verschillende studies gedaan naar de 
transformatie van de woningen van de Eilandenbuurt. 
Het al eerder genoemde onderzoek van Van 
Schagen architecten laat zien hoe de aanpassing 
van bestaande woningen de ste-delijke ruimte en 
straatbeeld ingrijpend kan veranderen. Het idee is 
dat een gezamenlijk plan voor een heel blok kosten 
kan besparen en zo betaalbare oplossingen voor de 
huidige bewoners kan bieden. 

Toolkit Carnisse van DAF architecten heeft dezelfde 
filosofie, maar dan met standaardelementen die 
per wonin-gen kunnen verschillen. DAF laat in de 
studie zien hoe de plattegronden van de woningen 
veranderd en samen-gevoegd kunnen worden. Door 
de combinatie van verschillende variabelen, zoals de 
oriëntatie van de indeling, de aansluiting op het riool, 
uitbreiding aan de voor- en achterzijde ontstaan er 
veel verschillende type woningen. 

Tot slot kunnen woningen ook worden 
samengevoegd. In Oud-Charlois en Carnisse zijn hier 
experimenten mee gedaan. Samenvoegen betekent 
grotere woningen met meer kamers. Hierdoor 
wordt het woningaanbod meer divers en neemt de 
parkeerdruk af zonder dat er gesloopt moet worden. 

Op de verschillende ingrepen van particuliere 
woningverbetering kunnen veel varianten worden 
bedacht en kan bekeken worden hoe deze 
initiatieven versterkt kunnen worden en kunnen 
bijdragen aan een stedelijke trans-formatie. Deze 
studie wordt gebruikt als uitgangspunt om te kijken 
hoe dit uitpakt op de stedenbouwkundige schaal. 

H10 ONTWERPSTUDIES

VAN SAMENVOEGEN TOT OMBOUWEN

< Afbeelding 10.1 - interieur van samengevoegde boven en 
benedenwoning in de Van Swietenlaan. 
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Een woning ertussenuit halen, kan dat 
zomaar?

Een studie op funda.nl laat zien wat er zoal te 
koop staat in de buurt. In totaal staan er 134 
woningen te koop met een gezamenlijke 
oppervlakte van 8775 m2. Zou men deze 
panden strategisch aankopen dan zouden 
er al heel wat mogelijkheden zijn voor 
interventies die de structuur van de wijk 
kunnen veranderen. 

aantal   134
totaal m2  8775
gemiddelde grootte 65
gemiddelde prijs € 92.780
gemiddelde prijs/m2 € 1.417

57% is kleiner dan 60 m2 

12,0m
10,2m

9,4m

Eigendom grootverhuurder.
Veto door meerderheid 
vloer oppervlak

Door verticaal samenvoegen
of horizontaal uitbreiden 
kunnen eigenaren hun woning
aanpassen.

Juridische problemen
omdat men VVE eigendommen,
zolder en kelder, niet kan 
splitsen

Particulier eigendom 
in VVE constructie

Partiek van 6 appartementen 
van ± 55 m2 en 75m2

Omdat het merendeel van de woningen in 
privaat bezit is, vormt de vernieuwing ervan 
een dilemma voor de gemeente. Renovatie 
moet vanuit de eigenaren zelf gebeuren. Voor 
appartementen is dit een vereniging van 
eigenaren (VVE). Het blijkt echter dat deze 
VVE’s Vaak niet in staat zijn om deze taken 
naar behoren uit te voeren. Er is te weinig 
geld of er is onenigheid over wat en hoe er 
onderhoud gepleegd moet worden. Het 
gebeurt ook dat VVE’s gedomineerd worden 
door een grooteigenaar die de woningen 
particulier verhuurt. Deze heeft vetorecht 
kan daarmee het onderhoud blokkeren. Om 
deze reden heeft de gemeente Rotterdam 
de VVE 010 aanpak opgericht. VVE’s kunnen, 
als ze voldoen aan de eisen en een meerjarig 
onderhoudsplan maken, in aanmerking 
komen voor ondersteuning en een financiële 
regeling. Helaas gaat dit vaak traag en blijft het 
moeilijk om grootschaligere aanpassingen 
aan de woning te maken. 
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< Afbeelding 10.2 - Studie van Van Schagen Architecten naar 
woningtransformatie van woning uit 100-woningen plan in de 
Mijnkintbuurt in de Tarwewijk. 

>Afbeelding 10.3 - Studie van DAF Architecten naar 
woningtransformatie de woningen in de Eilandenbuurt (bron: 
DAF 2009)
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•	 stadsvilla

•	 vrijstaande residentie

•	 opbouw

•	 uitbreiding  voor/achter

•	 horizontaal samenvoegen

•	 verticaal samenvoegen

>Afbeelding 10.4 - eigen studie 
naar effecten van verschillende 
transformatie op het aantal inwoners en 
parkeerplaatsen. 

>Afbeelding 10.5 - overzicht van 
verschillende soort aanpassingen  van de 
woningen. 
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1,8 inwoners
per woning

6 woningen per portiek
11 inwoners per portiek
3,6 auto´s

54 woningen per strook
99 inwoners per strook
32 auto´s

24% huishoudens
met kinderen

0,6 auto’s per
huishouden

6 woningen per portiek
11 inwoners per portiek
3,6 auto´s

41 woningen per strook ( - 32%)
75 inwoners per strook  ( - 32%)
26 auto´s  ( - 23%)
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HERINRICHTING TERSCHELLINGERSTRAAT
Het complexe aan een ontwerp waarin veel 
variabelen zitten is dat de ingrepen op verschillende 
manieren effect op elkaar hebben. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld als 10% van bewoners hun huis 
samenvoegt met dat van de buurman? Dit zorgt 
onder andere voor minder inwoners en minder auto’s 
in de straat, waardoor de parkeerdruk omlaag gaat. 
Hetzelfde geldt voor het wegnemen van een portiek, 
maar wat draagt dit bij aan de woningdiversiteit 
en welke kansen biedt het voor ontwikkeling op 
langere termijn? Door de drie ontwerpvarianten te 
vergelijken met de huidige situatie wordt duidelijk 
met welke ingrepen de meeste winst te behalen valt. 

Als voorbeeld is de Terschellingerstraat genomen die 
een representatieve breedte heeft van 16 meter en 
108 woningen en 56 parkeerplaatsen herbergt. In 
het midden is een kleine verblijfsplek waar ook het 
vuilnis staat. Ten opzicht van deze uitgangssituatie 
wordt een transformatie gedaan die uitgaat van 1: 
alleen particuliere woningverbetering met ruimte 
voor uitbreiding aan de voorkant, 2: veel sloop 
van portieken en een mix van nieuwbouw en 
uitbreidingen en tot slot 3: de vervanging van de 
portieken met nieuwbouwkavels. 

RESULTAAT

De meest kansrijke manier om kwaliteit in de straat 
te krijgen is het middelste gedeelte vrij te houden 
van verkeer en een intiemer gebruik toe te laten door 
aan de voorzijde uit te bouwen en voortuinen toe te 
staan. Vooral de combinatie van een uitbreiding met 
daarnaast een voortuin, sluit goed op elkaar aan. 

De ruimte die ontstaat bij het weghalen van een 
portiek biedt mogelijkheden voor gezamenlijk 
beheer van de buitenruimte. De doorgang kan 
bovendien op termijn aansluiten op een doorgang 
aan de andere kant van het blok. Door de variabiliteit 
van de bouwblokinvulling kan deze ruimte later weer 
gevuld worden met nieuwbouw op het moment dat 
er verderop weer een portiek verdwijnt. 

Hoewel nieuwbouw op vrije kavels veel toevoegt aan 
een gedifferentieerd woningaanbod is de vervanging 
van een portiek met twee kavels wel een vergaande 
ingreep, terwijl deze niet direct veel toevoegt aan 
de kwaliteit van de buitenruimte. Op de kop kan dat 
wel. Daar kunnen in plaats van zes appartementen 
drie kavels komen. Door de verandering van 
geveloriëntatie dragen ze bij aan het profiel van de 
Flakkeesestraat.

Wat duidelijk wordt dat er geen kwalitatieve 
inrichting van de straat mogelijk is met behoud 
van het huidig aantal auto’s en zeker niet als er 
ruimte gemaakt moet worden voor uitbreiding aan 
de voorkant. Daarbij is de straat ook te smal om als 
woonerf in te richten waarbij de auto zich door de 
straat slingert. Het verplaatsen van minimaal de helft 
van de parkeerplaatsen is de belangrijkste stap om de 
rest van de ingrepen mogelijk te maken. Ten tweede 
wordt duidelijk dat een kansrijke herontwikkeling 
niet alleen op de schaal van een straat moet 
gebeuren, maar ook op een schaal hoger. Op de 
schaal van het blok en de wijk kunnen oplossingen 
gevonden worden voor parkeren en verbindingen 
met de achterzijde van de bouwblokken.  

>Afbeelding 10.6 - details van de studie naar de straatinrichting 
in relatie tot woningtransformatie:

a: uitbouwen van bestaande woningen.

b: verkeersluwe straat met uitbouwen en voortuinen en kavels 
tussen gesloopte portieken

c: straat ingericht als woonerf. helft portieken vervangen met 
kavels voor eengezinswoningen 
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TOEPASSEN VAN DE PATROONTAAL 

Ter voorbereiding worden er conceptpatronen 
gemaakt om te bespreken tijdens de bijeenkomst. 
Vanuit de verschillende deelstudies worden de 
hoofdconclusies, die van toepassing zijn op het 
ontwerp, geformuleerd als veronderstelling. Deze 
veronderstelling krijgt zijn argumentatie vanuit 
het onderzoek. Vervolgens worden de patronen 
op twee manieren getest. Ten eerste worden de 
patronen voorgelegd aan een groep bewoners, 
zoals in het volgende hoofdstuk besproken zal 
worden. Ten tweede worden de patronen getest in 
de ontwerpstudie. Hiermee kunnen de patronen 
aangevuld, genuanceerd of aangescherpt worden en 
voorzien worden van een duidelijke toepassing. De 
kwaliteit van de patronen hangt af van in hoeverre ze 
bruikbare oplossingen bieden, of ze dit begrijpelijk 
maken voor een breed publiek en of ze algemeen 
genoeg zijn om in verschillende situaties te kunnen 
worden toegepast. 

In het vorige deel is gekeken naar de mogelijkheden 
voor verbetering van de woonomgeving gebaseerd 
op expertise uit het vakgebied. De ingrepen zijn van 
particuliere aard en bewoners zijn dus potentiële 
toekomstige opdrachtgevers. Dat betekent dat zij de 
plannen moeten begrijpen, het ermee eens moeten 
zijn en de meerwaarde ervan moeten kunnen inzien. 
In dit deel bekijken we de buurt daarom vanuit het 
perspectief van de bewoner. Hiervoor is een groep 
bewoners uit de Eilandenbuurt gevraagd om deel te 
nemen in een interactieve ontwerpworkshop. 

In de workshop wordt gebruik gemaakt van patronen 
naar voorbeeld van Alexander’s patroontaal. 
Zoals beschreven in hoofdstuk X dient deze als 
ontwerpinstrument om de uitkomsten van de 
verschillende deelonderzoeken samen te brengen 
tot een ontwerptaal. Om de patronen te gebruiken in 
een interactieve workshop heeft Machiel van Dorst 
de structuur aangepast (2005, p.273). De structuur is 
als volgt:

PATRONEN VOOR DE EILANDENBUURT

•	 titel

•	 veronderstelling

 » die vanuit een niet-ruimtelijk 
perspectief een ruimtelijke aanwijzing geeft.

 » een brug slaat tussen theorie en praktijk

•	 toelichting

 » bewijslast: waarom is deze stelling waar

•	 toepassing

•	 afbeelding

•	 verwijzing naar andere patronen 

In de door Van Dorst aangepaste patronen zijn de 
volgende kenmerken van belang:

•	 De patronen beschrijven een relatie tussen mens 
en ruimte.

•	 Patronen dienen zowel als communicatiemiddel 
en als inspiratiebron, daarom zijn de patronen 
zoveel mogelijk positief geformuleerd. 

•	 Een patroon vermijdt stijlvoorkeur en richt zich 
strikt op het probleem. 92

O
N

TW
ER

P

> afbeelding 10.7 - foto’s van de workshop en de beoordeling van de patronen aan de wand.
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DE WORKSHOP

In de workshop zijn de conceptpatronen beoordeeld 
door een negental bewoners uit de Eilandenbuurt. 
De beoordeling van de patronen is bedoeld om 
discussie op gang te brengen en de achterliggende 
motieven te achterhalen. Hiermee ontstaat een 
vruchtbare bodem om gezamenlijk nieuwe patronen 
te bedenken. 

Hierboven in beeld de uitkomsten van de avond. Het 
volledige verslag is te vinden in bijlage xx. 
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> afebeelding 10.8 - schematische weergave van de patronen 
die laat zien hoe ze met elkaar in verband werden gebracht in de 
workshop en hoe belangrijk ze waren. 



De inrichting van de buitenruimte moet vanuit 
gezamenlijke belangen gebeuren, op een dusdanige 
manier dat ook individuele afwijking wordt 
geaccepteerd. Hierbij is er behoefte aan een minder 
strikte scheiding tussen voor- en achterkant. Maar wel 
één die gereguleerd kan worden door de bewoners. 
Het bouwblok wordt daarmee als geheel en in 
samenhang met tegenoverliggende bouwblokken 
onderdeel van het ontwerp. De transformatie van het 
bouwblok biedt op deze manier een tussenschaal 
tussen de woning en de buurt.

Belangrijke opgave voor verder ontwerpstudie:

•	 Aandacht voor de rol van het Amelandseplein 
voor de buurt en de stad. Welke rol kan het plein 
spelen voor de vernieuwing van de wijk?

•	 Hoe ontstaat er samenhang tussen verschillende 
bouwblokken en woonstraten?

•	 Op welke manier kan parkeren in de woonstraten 
worden opgelost zonder dat het goede 
verblijfsruimte in de weg staat?

PATRONEN VOOR DE EILANDENBUURT

De resultaten van de workshop zijn samen met 
de uitkomsten van het ontwerp verwerkt in de 
verzameling patronen voor de herontwikkeling 
van de Eilandenbuurt. Deze zijn te lezen in 
het boekje “Patronen voor de Eilandenbuurt: 
ontwerpoplossingen voor herontwikkeling vanuit 
particulier initiatief.” (zie bijlage xx) 

RESULTATEN

De bijeenkomst heeft een schat aan informatie 
opgeleverd over de Eilandenbuurt en haar toekomst. 
De positieve beoordeling van bepaalde patronen, 
maar vooral ook hetgeen dat de patronen teweeg 
hebben gebracht in de discussie, laat zien dat de 
veronderstellingen de thema’s goed dekken. 

De uitkomsten van de patronen zijn samen te vatten 
zoals het op de avond is samengevat:

#01:31:42-2# “Beter wonen en groen, we hebben 
aan de muur een hoop patronen die daar handen 
en voeten aan geven. Er mag gesloopt worden, 
graag zelfs, maar ook subtiel, een aantal doorbraken, 
zodat dat groen ontsloten wordt, ook voor andere 
bewoners en dat het gezamenlijk beheerd kan 
worden. Het moet vooral niet publiek zijn, want dan 
wordt het een bedreiging en de straten, daar moet 
je echt het gevoel hebben dat je daar te gast komt. 
Verbindingen met de rest van de stad, Hart van Zuid, 
Zuidplein en ook naar beneden, dat kan ook, het zal 
zelfs beter zijn voor Carnisse. Tot slot, parkeren, aan 
de ene kant graag in de straat, maar de straat moet 
ook voor andere dingen gebruikt kunnen worden. 
Eigenlijk is niet duidelijk hoe dat goed samen gaat. 
De parkeergarage op het Amelandseplein kan een 
oplossing zijn. Parkeren is in ieder geval een opgave 
waar naar gekeken moet worden.”

Vanuit de analyse wordt duidelijk dat het verbeteren 
en veranderen van de woningen de prioriteit heeft, 
maar dat verbetering van de directe woonomgeving 
het snelste resultaat heeft op de leefbaarheid van de 
buurt. Daarmee kan dit ingezet worden als middel 
om op de lange termijn verbetering van de woningen 
teweeg te brengen.
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> afbeelding 10.9 - de verschillende voorstellen door bewoners 
voor het openen en verbinden van het bouwblok.



Zoals uit de vorige studie blijkt is parkeren in de 
Eilandenbuurt is een essentieel probleem. Vooral in 
de woonstraten wordt de buitenruimte gedomineerd 
door parkeren en autoverkeer. Als het gaat om het 
gebruik van de buitenruimte dan vinden bewoners 
dat de auto’s moeten verdwijnen. Tegelijkertijd is een 
auto voor de deur erg prettig en zelfs een noodzaak 
als men iedere dag ermee naar het werk gaat. 

In de Eilandenbuurt is met veel passen en meten 
een parkeerverhouding gerealiseerd van één auto 
per twee woningen, maar dan is vrijwel ieder plekje 
opgevuld met een auto. In andere gebieden in 
Rotterdam is er plaats voor één of zelfs meerdere 
parkeerplaatsen per woning. Daarom wordt bij 
nieuwbouw aangestuurd om parkeerplaatsen te 
voorzien binnen de kavelgrenzen.

Ondergronds parkeren is duur en parkeren op de 
begane grond onder de woning heeft als nadeel 
dat de sociale controle wegvalt. Bovendien blijft er 
dan nog steeds veel verkeer door de straten gaan. 
Er zijn echter voorbeelden van parkeeroplossingen. 
In de voorbeelden van CPO, besproken in hoofdstuk 
X, wordt het parkeerprobleem op verschillende 
manieren opgelost. 

In Tübingen heeft men specifiek gekozen voor een 
autoluwe wijk. Er is één verkeersroute waaraan 
parkeerplaatsen zijn voorzien, waardoor de andere 
straten zijn autovrij kunnen zijn. De rest van de 

parkeerplaatsen bevindt zich aan de rand van de 
wijk. Men parkeert de auto en loopt vervolgens naar 
de woning. De maximale afstand is 200m.

In het Homeruskwartier is het probleem opgelost 
door half verdiept onder de woningen te parkeren. 
Wanneer alle bouwgroepen getekend hebben start 
men met de aanleg van de parkeerbak. De mensen 
die meedoen aan een bouwgroep zijn verplicht 
om een parkeerplaats erbij te kopen. Hetzelfde is 
gebeurd bij Nieuw Leyden (zie p xx). De half verdiepte 
parkeerbakken waren deel van het kader dat de 
maten van het vrije bouwen op de kavels bepaalde. 
De dwarsstraten, waar de voordeuren op uit komen, 
konden zo geheel autovrij zijn. 

In de Eilandenbuurt zijn in totaal ruim 1300 
parkeerplaatsen. Verhoudingsgewijs wordt in 
de woonstraten het meest intensief geparkeerd. 
Om de verblijfskwaliteiten van de woonstraten te 
verbeteren en ruimte te maken voor uitbreiding van 
woningen, moet zeker de helft van parkeerplaatsen 
verdwijnen, zoals blijkt uit de vorige studie. Ook de 
Goereesestraat heeft relatief veel parkeerplaatsen. 
Als de Goereesestraat straks een doorlopende 
weg wordt, gaat hier ook een deel van verdwijnen. 
Uitgerekend betekent dit dat er een alternatief 
gevonden moet worden voor ongeveer 450 
parkeerplaatsen. Iedere ingreep in de buurt die het 
aantal woningen vermindert, zal dan bijdragen aan 
het verhogen van de parkeerverhouding. 

PARKEREN
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< afbeelding 10.10 
- verschillende 
parkeeroplossingen v.b.n.o: 
drive-in woningen amsterdam,  
halfverdiept in Nieuw Leyden 
en parkeren onder de 
bouwblokken in het Homerus 
kwartier, Almere

> afbeelding 10.11 
-  400 parkeerplaatsen 
geprojecteerd op het 
Amelandseplein. Dit is 
ruim de helft van alle 
parkeerplaatsen in de 
Eilandenbuurt.

200m

34

  parkeerzone maximaal 6 meter diep
  parkeerzone maximaal 8 meter diep 
  parkeerplaats circa 12,5 m2  

   à 214.500 (inclusief btw) per plek 

  auto entree 
  fiets entree 
  voetgangers entree naar binnentuin  

  openbaar parkeren centrum
 parkeren kiss&ride
  fietsnietjes



PARKEERSTUDIE

Hieronder zijn drie verschillende voorbeelden van 
oplossingen op wijkschaal gegeven. Het eerste 
voorbeeld laat zien om hoeveel parkeerplaatsen 
het gaat als het Amelandseplein ermee zou worden 
ingericht.

Het tweede laat zien hoe parkeren geclusterd 
kan worden binnen de bouwblokken, op het 
Amelandseplein en aan de Carnissesingel. Hier is 
parkeren allemaal opgelost op maaiveldniveau. 

De derde oplossing gaat uit van half verdiept 
parkeren tussen de bebouwing. De ruimte tussen 
de woningen, 23 meter, is groot genoeg om een 
parkeerbak in te leggen. Om de straten autoluw te 
houden moeten de ontsluitingen van deze garages 
op de kop zijn. Ook kan gedacht worden aan het 
toegankelijk maken voor buurtbewoners van 
een parkeergarage onder de nieuwbouw aan het 
Zuidplein. 
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> afbeelding 10.12 -  parkeren aan de ran van de wijk en 
gegroepeerd tussen de bouwstroken. 

> afbeelding 10.13 -  ondergrondsparkeren in de Zuidpleinbuurt en halfverdiept parkeren op 
de koppen van de blokken in de Eilandenbuurt

200m 200m

parkeren
aantal parkeerplaatsen

woonstraten 661 331
Amelandsestraat 50 25
Schoklandstraat 59 30
Terschellingerstraat 59 30
Flakkeesestraat 64 32
Walchersestraat 156 78
Wieringestraat 61 31
Texelsestraat 65 33
Bevelandsestraat 21 11
Van Swietenlaan 126 63

wijkstraten 214 0
Markerstraat 31
Amelandseplein 110
Urkersingel 73

Raamwerk 457 376
Pleinweg 154 154
Carnissesingel 22 22
Goereesestraat 281 200

totaal 1332 706,5



De strategieën laten verschillende oplossingen zien 
om 450 parkeerplaatsen een plek te geven:

•	 Parkeren aan de rand van de wijk

•	 Gegroepeerd parkeren binnen de woonblokken

•	 Parkeren langs de rand van het Amelandseplein

•	 Ondergronds parkeren op het Amelandseplein

•	 Een half verdiepte parkeergarage tussen de 
woonblokken

•	 Gedeelde parkeergarage onder 
nieuwbouwwoningen

•	 Parkeren op eigen erf

Belangrijk is dat er in het geval van een graduele 
ontwikkeling van de Eilandenbuurt, geen één 
strategie de oplossing is. Er moet een goede mix 
komen die aansluit bij wat er per blok mogelijk en 
gewenst is. Daarbij is het wel zaak dat de ontsluiting 
en gedeelde parkeerplaatsen gezamenlijk 
georganiseerd kunnen worden. De huidige 
ontsluitingswegen, de Markerstraat, Goereesestraat 
en Carnissesingel, moeten zoveel mogelijk benut 
worden voor verkeer uit garages. Zo kan de 
Flakkeesestraat en Walchersestraat ontlast worden. 
Een oplossing als het half verdiept parkeren binnen 
de bouwblokken zou dus vooral gunstig zijn aan de 
Markerstraat.
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> afbeelding 10.14 -  mogelijke oplossing voor halfverdiept 
parkeren tussen de woningen. 

> afbeelding 10.15 -  oplossingsrichting: gedeeld ondergronds parkeren onder het 
Amelandseplein en het Zuidplein.

200m
206 pp

206 pp

12.09.0 3.0 5.0 7.0 5.0

23.0



Het singelprofiel combineert verkeersruimte met recreatie en biedt de mogelijkheid 
voor gevarieerde hybride zones tussen de woningen en openbare ruimte.  

> maatschappelijke voorzieningen

> bestaande bebouwing

> toe-eigenbare ruimte

> ontwikkelkavel

> ruimtelijke samenhang

> collectieve ruimte

> achtertuinen

> De Goereesesingel 
verbindt de Tarwewijk, 
Bloemhof en Carnisse 
met het Zuiderpark. Op 
verschillende punten 
kunnen er zijtakken 
ontstaan.

> Verbinding 
Amelandseplein, 
Goereesesingel 
en Zuidplein 
vormt een groene 
structuur waarin het 
deelgemeentekantoor 
een centrale positie 
krijgt.

Amelandseplein

Zuidplein

Pleinweg

bijlagen verslag P4
W

essel Jonker &
 Jurrian A

rnold  5 juni ‘12

STRATEGIE & VARIANT 1
De Singels & Aantakkingen

De noord-zuid verbinding met het Zuiderpark staat centraal. Deze wordt 
opgewaardeerd tot singel waarop zijtakken aansluiten die verbinding leggen 
met naastgelegen openbare ruimte. Hierdoor ontstaat er een raamwerk van 
groen en recreatieve verkeersruimte die het aantrekkelijk maakt om de bestaande 
bebouwing particulier te ontwikkelen. De structuur zorgt voor een overgang tussen 
het centrumgebied en het woongebied. Bovendien kunnen er in de toekomst 
ecologische initiatieven, zoals decentrale waterzuivering of stadstuinieren, in 
plaatsvinden of er op aansluiten.

Variant Aantakkingen maakt gebruik van bestaande 
portiekflats. Door het toevoegen van een 
dakverdieping kan verticaal worden samengevoegd, 
waardoor per portiek vier ruime woningen ontstaan. 
Door de bestaande kop te slopen wordt een 
voorplein gecreëerd waaraan publieke en collectieve 
voorzieningen worden 
geschakeld, aan de route van 
Zuidplein door de wijken.
Aan de binnenzijde van het 
blok wordt een parkeerkelder 
gebouwd, met een inrit op de 
kop. Dit geeft ruimte aan een 
joviale hybride zone aan de 
formele zijde van het blok. 
De binnenkant geeft de grondgebonden woningen 
een private tuin van 5 meter diep. Centraal gelegen 
is een collectieve tuin die voor alle bewoners direct 
bereikbaar is en ’s avonds afsluitbaar voor publiek. 

In vrijwel alle gevallen van particuliere ontwikkeling 
zijn het de architecten die uiteindelijk de wensen van 
bewoners vertalen naar een architectonisch ontwerp. 
De kwaliteit van de architectuur hangt voornamelijk 
af van het proces af tussen opdrachtgever en 
architect. Dit relativeert de rol van de stedenbouwer. 
Is de stedenbouwer onnodig? Nee, als is het maar 
om de reden dat de stedenbouwer invloed heeft 
op de kans dat toekomstige bewoners ook echt 
opdrachtgever kunnen zijn van architecten. 

In stedelijke ontwikkeling waarin kleinschalige 
particuliere opdrachtgevers de trekkers zijn, zullen 
veel verschillenden architecten met evenveel 
verschillende opvattingen de wensen van hun 
opdrachtgevers willen vertolken. De uitdaging voor 
de stedenbouwer is om een plan te ontwerpen dat 
de architect dichter bij zijn opdrachtgever brengt 
en tegelijkertijd bijdraagt aan de kwaliteit van de 
stedelijke ruimte.

Om te onderzoeken hoe dit in z’n werk gaat heb ik 
samen met Wessel Jonker een ontwerpstudie gedaan 

om binnen verschillende stedenbouwkundige 
strategieën, verschillende ontwerpoplossingen te 
vinden. Een collectief particulier opdrachtgeverschap 
van een groep bijna-senioren, die in hun eigen 
ouderenhuisvesting willen voorzien, vormt hiervoor 
een uitstekende casus. Gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen is dit in de nabije toekomst een 
groep om rekening mee te houden en dus kansen 
biedt voor eigentijdse ontwikkelopgaves.

Gezamenlijk hebben we drie stedenbouwkundige 
strategieën bedacht, waarin drie keer een project 
op dezelfde locatie is uitgewerkt. Dit zijn 1: De 
singels met Aantakkingen, 2 De Eilanden met de 
Binnenplaats en 3: Weeflijnen met Coulissen (Zie 
afbeeldingen x t/m x). De strategieën en bijbehorend 
architectuurvarianten zijn afgewogen aan de hand 
van de volgende aspecten: 

•	 ruimtelijke samenhang 

•	 ruimte voor initiatief van bewoners en 
ondernemers

•	 de gradatie tussen publiek en privaat

•	 contact met wijkbewoners 

•	 parkeren 

•	 kwaliteit van de openbare ruimte en de 
veranderbaarheid 

Zie bijlage X voor het verslag van de ontwerpstudie.

A

Wat betreft de stedenbouwkundige strategie lijkt De 
weeflijnen degene die het snelst effect kan bereiken, 
door de directe koppeling met Hart van Zuid. Hierbij 
wordt tevens de wijkeconomie gestimuleerd. Door 
deze aansluiting dreigt het gevaar dat de Markerstraat 
en de Bevelandsestraat te stedelijk worden. Om te 
voorkomen dat het woondomein aan leefbaarheid 
inboet, is een combinatie met de Eilanden-strategie 
nodig. Het is daarom belangrijk dat er tussen de oost-
west verbindingen een woonomgeving kan ontstaan 
die informele toe-eigening toelaat en daarmee 
betrokkenheid van bewoners bij het beheer en 
onderhoud van de buitenruimte versterkt. 

DE STEDENBOUWER EN DE ARCHITECT
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> nieuwe herkenbare blokstructuren 
ontstaan over tijd. 

> De perimeters van het blok vormen een duidelijke scheiding met de buitenkant. Aan de 
randen kan de bebouwing hoger zijn dan binnenin. 

> De blokken bezitten een 
informele structuur van 
toeëigenbare straten waar een 
gevarieerd straatbeeld mogelijk is. 

Amelandseplein

Zuidplein

Pleinweg

bijlagen verslag P4
W

essel Jonker &
 Jurrian A

rnold  5 juni ‘12

STRATEGIE & VARIANT 2
De Eilanden & Binnenplaats

> maatschappelijke voorzieningen

> bestaande bebouwing

> toe-eigenbare ruimte

> ontwikkelkavel

> ruimtelijke samenhang

> collectieve ruimte

> achtertuinen

Met kleine ingrepen worden verschillende 
bouwblokken samengenomen om één geheel te 
vormen met daarbinnen een structuur van informele 
buitenruimte. Toekomstige ontwikkelingen op 
gebouwniveau kunnen de identiteiten van deze 
blokken versterken door aan de buitenkant in te zetten 
op eenheid en formaliteit, terwijl er aan de binnenkant 
vrijheid en informaliteit kan ontstaan. Hierdoor ontstaat 
er een gradatie tussen publiek en privaat rond het 
woondomein. 

Voor variant Binnenhof worden aan beide zijden 
van de straat de koppen gesloopt. Nieuwbouw 
wordt dichter op elkaar teruggebouwd, waardoor 
de woningen een intieme stedelijke ruimte 
vormgeven. Tevens biedt dit plaats aan de twee 
binnenzijde voor een collectieve tuin, die vanuit 
de omliggende grondgebonden woningen 
bereikbaar is. 
Parkeren vindt plaats op de begane grond onder 
de woningen aan de buitenzijde van het blok. 
De route door het plan heen is vrij informeel 
van karakter, maar wordt aan de buitenzijde 
geflankeerd door twee voorzieningen die de 
benodigde levendigheid in de plint bereiken.

> Weeflijnen verbinden woonbuurten met het Zuidplein centrum.

> maatschappelijke voorzieningen

> bestaande bebouwing

> toe-eigenbare ruimte

> ontwikkelkavel

> ruimtelijke samenhang

> collectiev ruimte

> achtertuinen

woonstraat >

stedelijke straat > 

woonstraat > 

stedelijke straat > 

> lint van verblijfsplekken > afwisseling openbare plekken (concaaf )
en informele plekken (convex)

Amelandseplein

Zuidplein

Pleinweg

bijlagen verslag P4
W

essel Jonker &
 Jurrian A

rnold  5 juni ‘12

Weeflijnen & Coulissen
STRATEGIE & VARIANT 3

Door de huidige oost-west verbindingen door te trekken naar het Zuidplein centrum 
ontstaan er stedelijke verbindingen met de eilandenbuurt en naastgelegen buurten. 
Deze activering biedt economische kansen om de, langs de routes gelegen, koppen 
te ontwikkelen. Voorzieningen en openbare ruimte werken samen waardoor er 
linten van verblijfsplekken ontstaan met verschillende karakters: woonstraat met 
maatschappelijke voorzieningen, groene dreef met onderwijs instellingen, of 
winkelstraat met horeca gelegenheden. Sleutelplekken, zoals de doorbraken in het 
Van Swietenblok, worden opgaven voor (collectief ) particuliere initiatieven.

Variant Coulissen bakent met vrij minimale architectonische 
middelen de bestaande publieke ruimte af. De route naar 
Zuidplein wordt daarmee omzoomd door een architectonisch 
ensemble. De collectieve voorzieningen van het plan liggen 
daarmee aan de formele zijde van de woningen. Parkeren 
vindt plaats in clusters in het maaiveld, maar voorrang wordt 
gegeven aan langzaam verkeer. Het stoffering van het ontstane 
plein wordt aangepast op het meer hoogwaardige karakter 
dat past bij de publieke voorziening aan de route, zodat een 
verblijfsgebied ontstaat.
Door de bescheiden toevoeging van bouwvolume vraagt deze 
variant om een sterk architectonisch gebaar.

RESULTATEN SAMENWERKING 

Door gezamenlijk over het ontwerp na te denken 
wordt het de stedenbouwkundige duidelijk wat 
de drijfveren van de architect zijn en tegen welke 
problemen hij aanloopt. Omgekeerd kan de architect 
beter begrijpen wat de achterliggende bedoelingen 
zijn van stedenbouwkundige ontwerpoverwegingen. 

Zoals verwacht was er een verschil van opvatting 
tussen architect en stedenbouwer over wat de 
kwaliteit van de buitenruimte moet zijn. Het bleek 
echter dat het oneens zijn met elkaar, minder 
erg is dan verwarring over wat er wel niet mag. 
Duidelijke afspraken kan de architect als gegeven 
randvoorwaarden beschouwen, bijvoorbeeld 
welke straat dominant is over de ander. Andere 
aspecten zijn moeilijker vast te leggen, zoals het 
stimuleren van gezamenlijk beheerde ruimte aan de 
binnenkant van het blok. Hier moeten de architect 
en de opdrachtgever de meerwaarde van inzien 
en eventueel gestimuleerd worden door hen meer 
vrijheid te geven op andere gebieden, zoals het 
bouwen van een extra verdieping.
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UITWERKING

De oplossing die gekozen is, een U-vormig blok 
(zie afbeelding X), is in meerdere opzichten een 
interessante uitkomst. De noordgevel draagt bij 
aan de verblijfskwaliteit en het straatbeeld van 
de doorgaande langzaam-verkeersroute naar 
het Zuidplein, zonder deze visueel af te sluiten. 
Aan de binnenkant ontstaat er een gezamenlijke 
buitenruimte, die later eventueel ook toegang 
biedt voor ander woningen in het bouwblok. De 
ruimte draagt daarmee bij aan het versterken van 
het informele karakter van de woonstraat aan de 
oostzijde. Daarbij zijn er in het project een aantal 
collectieve voorzieningen die ook het aanbod in de 
wijk vergroten. 

Het definitieve ontwerp laat zien dat deze vorm van 
collectief ontwikkelen in de eerste plaats draait om 
het realiseren van het gezamenlijke woongenot, 
maar daarnaast ook een meerwaarde kan zijn voor 
de stedelijke omgeving. Het gebouw draagt bij aan 
de kwaliteit van de stedelijke ruimte zonder dat 
dit eerst is ontworpen in een stedenbouwkundig 
masterplan. In de schetsen hiernaast is te zien 
welke stedenbouwkundige uitgangspunten er 
zijn afgesproken. In het volgende hoofdstuk 
zijn deze uitgangspunten terug te vinden in de 
deeluitwerkingen van de ontwerpingrepen. 

> afbeelding 10.17 - schets van de mogelijke combinatie van de weeflijnen en de 
eilanden met het initiatief voor ouderenhuisvesting in het rood gemarkeerd. > afbeelding 10.18 -vogelvluchtperspectief van het definitieve ontwerp. (bron: 

thesis Wessel Jonker 2012)

> afbeelding 10.16 - schetsen van de afspraken over stedenbouwkundige en architectonische 
uitgangspunten
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In het voorgaande onderzoek en de ontwerpstudies 
is er vanuit veel verschillende perspectieven 
gekeken naar de Eilandenbuurt en haar relatie 
met het Zuidplein. Zowel vanuit de analyse van 
de bestaande context op sociaal, economische en 
ruimtelijk vlak, als vanuit theoretisch onderzoek naar 
wijkontwikkeling en stedenbouwkundig ontwerp 
zijn methodieken en bouwstenen aangeleverd. Op 
die manier wordt het stukje bij beetje duidelijke 
hoe de stedenbouwkundig ontwerper te werk moet 
gaan, welke rol hij heeft en welke middelen er zijn 
voor ontwerp. 

11 - ONTWERP VOOR DE EILANDENBUURT

> afbeelding 11.1 - schets van het concept voor de wijkstructuur: de ruimtelijke 
structuur van de Eilandenbuurt en het Zuideplein ontmoeten elkaar bij de 
Goereesestraat

In dit hoofdstuk komen veronderstellingen uit 
de verschillende deelonderzoeken samen in een 
ontwerp voor de Eilandenbuurt. De ingrepen zijn 
gebaseerd op de vormen van co-creatie uit de 
co-creatieladder, de ontwikkelde patronen en de 
territoriaverdeling van de ruimte. 

Het ontwerp is de laatste stap in het ontwerpend 
onderzoek. De reflectie op de resultaten in de 
evaluatie zal uiteindelijk inzicht moeten bieden in 
hoeverre de methodiek en aanpak daadwerkelijk 
resultaat oplevert. 
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VERONDERSTELLINGEN

De bestaande woningvoorraad is verouderd en veel 
mensen verlaten de wijk wanneer ze dat kunnen 
betalen. Hierdoor worden woning en omgeving 
verwaarloosd en raken buren het contact met 
elkaar kwijt. Het vasthouden van sociale stijgers, de 
bewoners die een betere sociaal-economische positie 
verwerven, heeft daarom prioriteit. Door bewoners 
meer zeggenschap te geven in hun woonomgeving 
kunnen ze hun wensen binnen de wijk realiseren en 
ontstaat er meer binding met de buurt waardoor het 
sociale klimaat versterkt. 

Wanneer deze investering ook leidt tot kwalitatieve 
woningtransformatie, zal er op termijn een meer 
gedifferentieerd woningaanbod ontstaan in de wijk, 
waardoor de wijk ook in de toekomst aantrekkelijk 
blijft voor bewoners die groter en anders willen 
wonen.

Hetzelfde geldt voor de buitenruimte. De nu formele 
en anonieme openbare ruimte laat weinig informeel 
gebruik van bewoners toe. Door woonstraten zo in 
te richten dat ze meer toegeëigend kunnen worden 
ontstaat er een buitenruimte met meer verblijfs- en 
ontmoetingskwaliteit.

ONTWERPUITGANGSPUNTEN:

•	 het verbinden en onderscheiden van de twee 
werelden Eilandenbuurt en Hart van Zuid

•	 het creëren van kansen voor betaalbare 
vormen van particulier opdrachtgeverschap 
door het differentiëren van de woningvoorraad 
door middel van particuliere ingrepen en het 
aanbieden van vrije kavels.

•	 Het vergroten van zeggenschap in de 
buitenruimte door een gradatie te creëren 
tussen private en publieke ruimte en tussen 
formeel en informeel beheerde buitenruimte. 

STRATEGIE VOOR DE CO-CREATIEVE HERONTWIKKELING VAN DE 
EILANDENBUURT

sociale stijgers 
binden aan de buurt

particuliere
woningtransformatie

gedi�erentiëerd
woningaanbod

vernieuwing 
woningvoorraad

sociale stijgers 
verlaten de buurt

zelfbeheerde
 buitenruimte

gradatie formele en 
informele buitenruimte

verslechtering
sociale omgeving

anonieme
buitenruimte

sociale 
betrokkenheid

eenzijdig
woningaanbod

verwaarlozing
woningvoorraad

Het doorbreken van de 
negatieve spiraal door 
voorwaarden te scheppen 
die bewoners meer 
zeggenschap geven over hun 
woonomgeving. 

> afbeelding 11.2 - schema van de strategie: verandering 
in samenhangende problematiek tussen fysiek en sociaal 
door meer bewonserszeggenschap in de woonomgeving 
toe te laten. 
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De stedenbouwkundige analyse van het gebied laat 
zien hoe verschillende ruimtelijke elementen bij 
een bepaalde schaal horen. De territoriale legenda 
verbindt de schalen met de mate van openbaarheid 
en onderscheid de formele en informele zijde.

Het pallet van territoria kan gebruikt worden om 
een toekomstige situatie te schetsen. Wat is de strikt 
openbare ruimte, wat is het private gebied en welke 
territoria liggen daartussen? Het ontwerp voor de 
Eilandenbuurt is een stramien dat zorgt dat er overal 
gradaties mogelijk zijn tussen de ruimte van de stad, 
de buurt, de woonstraat en de woning en ook tussen 
de formele en informele ruimtes. De vlakverdeling 
maakt ook duidelijk welke ruimte bij de voorkant 
hoort, welke bij de achterkant en waar ze elkaar 
raken. 

De territoriale onderverdeling maakt ook het verschil  
tussen schalen zichtbaar. De stedelijke schaal is een 
raamwerk van wegen, waarvan de Goereesestraat 
het gebied doorkruist. Daarbinnen is de schaal van de 
wijk zichtbaar, het Amelandseplein en aangrenzende 
wegen. Dit is een de schaal waar participatie met 
de (deel)gemeente kan plaatsvinden. Op het plein 
is een zone te zien waar ruimte kan ontstaan voor 
het ontplooien van activiteiten door verschillende 
groepen. De schaal van de wijk maakt het onderscheid 
zichtbaar tussen de verschillende samengestelde 
bouwblokken. Binnen de bouwblokken bevinden 
zich door bewoners toegeëigende woonstraten en 
loopt informeel en formeel meer in elkaar over. 

In de Zuidpleinbuurt is dezelfde structuur te zien, 
ondanks dat zij grenst aan het drukke Zuidplein-
winkelgebied. De overgang van winkelstraat via 
woonstraat naar binnentuin zorgt dat de stedelijke 
drukte gereguleerd wordt. 

ONTWERPEN VANUIT SCHALEN EN TERRITORIA

> afbeelding 11.3- schets voor de territoriale 
transformatievan de Eilandenbuurt en Zuidplein op basis 
van bovenstaande legenda.. 103

openbaar

privaat

formeelinformeel

HUIDIGE SITUATIE PLANNEN HART VAN ZUID ONTWERPSCHETS



De ingrepen voor de Eilandenbuurt zijn anders dan 
voor de Zuidpleinbuurt. De overgang tussen de twee 
gebieden wordt gevormd door de Goereesestraat. 
Aan de kant van de Eilandenbuurt vindt men de 
typerende Van den Broekwoningen met private 
tuinen aan de binnenkant en nauwe woonstraten 
ertussen. Aan de andere kant vindt men een 
dichtere bebouwing van vier tot zes bouwlagen 
met op straatniveau ruimte voor winkels en andere 
voorzieningen.

De transformatie richt zich aan beide kanten op 
de organisatie van publieke en private ruimte en 
formele en informele ruimte binnen het systeem 
van bouwblokken. Door afwisseling en variatie te 
brengen binnen de eenheid van het bouwblok 
worden verschillende schaalniveaus zichtbaar. De 
schalen corresponderen met een ander regime van 
stedenbouwkundige regels. Op schaal van de stad 
zijn helder voorgeschreven regels, gericht op formeel 
beheer, terwijl het op de schaal van de buurt gaat om 
richtlijnen, waarbij er ruimte voor variatie en latere 
aanpassing. Hierdoor onderscheiden stedelijke 
eenheden zich van samengestelde bouwblokken 
waarvan de buitenkant ‘hard’ en gericht is op de 
stedelijke ruimte en de binnenkant ‘zacht’ en gericht 
op het wonen. 

De schaal van de wijk is de ruimte die de stedelijke 
en buurtschaal met elkaar verbinden. Dit is de ruimte 
waar lokale gemeenschappen activiteiten delen die 
karakter geven aan de plek. Hier wordt ingezet op 
openbare ontmoetingskwaliteit die karakter wordt 
gegeven door participatie van bewoners. 

ONTWERPPLAN
OPENBARE RUIMTE

Bij de inrichting van de openbare ruimte worden de 
regimes van de verschillende schaalniveaus zichtbaar. 
Ook draagt de inrichting bij aan het onderscheid 
tussen de Eilandenbuurt en het Hart van Zuid. Dit 
komt onder andere terug in de materialisatie van 
beide gebieden: in de Eilandenbuurt een inrichting 
bestaande uit betontegels en straatklinkers in 
aardetinten, in de Zuidpleinbuurt variaties van 
donkerrode straatklinkers die aansluiten op het rode 
loper-concept van Hart van Zuid.

TRANSFORMATIE

De geleidelijke transformatie is gericht op het in gang 
zetten van een proces van stedelijke vernieuwing. 
Doordat er kleinschalige ingrepen over langere 
tijd plaatsvinden, ontstaat er variatie in leeftijd 
die zichtbaar wordt in de bebouwing. Bovendien 
zullen er in een tussenfase altijd bepaalde plekken 
tijdelijk ingericht worden, waardoor er verrassende 
initiatieven kunnen plaatsvinden. 

Hieronder zullen de verschillende gebouw-
typologische ingrepen en de ingrepen in de 
buitenruimte worden toegelicht per schaal. Te 
beginnen bij de stedelijke schaal, daarna de kleinste 
schaal van de woonbuurten om te eindigen met 
schaal die deze twee verbind, die van de wijk.

insertion 

existing aminities

LEGEND

free plots (C)PO

extensions

building groups

Amelandse pavilion

preliminary plans 

‘Hart van Zuid’

opvulling kopblokken

kavels (C)PO

transformatie bestaande 
woningen

bouwgroepen Zuidpleinbuurt

Amelandse paviljoen

conceptplans 
Hart van Zuid
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existing aminities

extensions

building groups

Amelandse pavilion

preliminary plans 

‘Hart van Zuid’

Stedelijke ruimte waar de 
controle van bewoners het 
grootst is.  Formele en informele 
ruimte lopen in elkaar over.

publiek domein waar 
wijkbewoners of ondernemers 
zich mee identificeren en bij 
betrokken zijn doormiddel van 
participatie. 

Op deze schaal wordt een 
verbinding gelegd tussen de 
Eilandenbuurt en het ‘Hart van 
Zuid’

Stedelijk publiek domein dat 
formeel beheerd wordt. Hier 
is een coherent stadsbeeld 
gewenst met duidelijke grenzen 
tussen privaat en publiek. 

Op deze schaal verbindt de 
Goereesestraat de Eilandenbuurt 
met Zuidwijk en Pendrecht. 
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BUURTSCHAAL: DE WOONSTRATEN

WIJKSCHAAL: BINNENWERK 
EILANDENBUURT EN ZUIDPLEINBUURT

STEDELIJKE SCHAAL: 
HET RAAMWERK

 > afbeelding 11.5 - De Eilandebuurt uiteen getrokken in verschillende schaalniveaus.



STEDELIJKE SCHAAL
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Goereesestraat

Veldacademie

Oud Charlois

Eilandenbuurt Zuidpleinbuurt

Tarwewijk

De Schaal van de stad is het raamwerk van 
doorgangswegen en stedelijke voorzieningen zoals 
havens en metrostations. Op deze schaal wordt de 
Eilandenbuurt opnieuw in verbinding gebracht 
met de context. De doorbraken verbinden Hart van 
Zuid niet alleen met de Eilandenbuurt, maar ook 
met de andere buurten tot zelfs aan de Waalhaven. 
De belangrijkste verandering in het raamwerk is het 
doortrekken van de Goereesestraat tot aan Zuidwijk.

Patronen die bij deze schaal horen: Boulevard tussen 
Carnisse en Zuidplein, Gedeeld ondergronds parkeren
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 > afbeelding 11.4 - Eilandenbuurt verbonden met omliggende wijken, Zuidplein en Zuiderpark

BOULEVARD TUSSEN CARNISSE  
EN ZUIDPLEIN

 

GEDEELD 
ONDERGRONDS 

PARKEREN

200m
206 pp

206 pp



VERKEER
Het verkeer vraagt ook om een aanpak op een 
grotere schaal dan de buurt. Zoals we gezien hebben 
met parkeren is er in de buurten zelf geen ruimte om 
alle auto’s een plek te geven. 

Het verkeersplan is ontstaat uit de afstemming 
van toegangen tot de parkeergarages. Dit gebeurt 
aan de hoofdontsluitingswegen, de Markerstraat 
en de Goereesestraat. De woonstraten zijn 
allemaal eenrichtingsverkeer, ontworpen op 
gelegenheidsverkeer en niet op doorgaand verkeer. 
De rode loper van Hart van Zuid is helemaal autoluw.

100m

openbare ruimte 
stedelijke schaal

openbare ruimte 
wijkschaal

openbare ruimte 
woonstraten

wijkontsluitingsweg

VERBINDING MET HET RAAMWERK: DE 
GOEREESESTRAAT
De nieuwe verbinding heeft de Goereesestraat 
onderdeel gemaakt van het stedelijk netwerk van 
lanen en straatwegen. De straat moet grote een 
doorstroom van verkeer kunnen verwerken, maar 
tegelijkertijd een prettige wandeling of fietstrip 
naar het Zuiderpark kunnen bieden. Hiervoor is 
een gelijkaardig profiel gebruikt als de Dordtselaan. 
Om parkeren zoveel mogelijk te behouden zijn er 
parkeerplaatsen geïntegreerd in de groene zoom 
onder de kastanjes. 

De kastanjes markeren de overgang tussen de 
Zuidpleinbuurt en de Eilandenbuurt in materialisatie 
en schaal. Aan de Zuidpleinzijde is een autoluw 
deel met een brede fietsstrook. Hier kunnen in de 
toekomst ook plintvoorzieningen komen. 

STEDENBOUWKUNDIG REGIME

Op stedelijke schaal is er behoefte aan meer sturing op 
het straatbeeld. In dit geval betekend dat een heldere 
rooilijn. Voor de westzijde van de Goerees straat is 
gekozen om hier nog een voortuin voor te leggen 
om afstand te creëren tot de rijbaan. Toekomstige 
verhoging van de gevel tot vier bouwlagen versterkt 
stedelijke karakter van de straat. De dwarsstraten 
worden geaccentueerd door met een kleine uitbouw 
voor voorzieningen. Bij nieuwbouw mag 60% van de 
plint gebruikt worden voor drive-in parkeren.
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> schema van de verkeersstromen en de 
parkeergarages op het Amelandseplein en aan het 
Zuidplein.
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De Dordtselaan als referentie voor de Goereesestraat. 
(bron: google streetview)

referentie van de Petterlaarseweg in Den Bosch toont een stedelijke rijweg 
met een eenduidig gevelbeeld waarbij voortuinen afstand scheppen tot de 
weg. Idem dito is er een rij bomen die de hoofdweg van de ventweg scheidt. 
(bron: (Bosch & Veenenbos 2011))

> profiel van de Goereesestraat.

> Perspectief van de Goereesestraat, foto van maquette.



SCHAAL VAN DE WOONBUURTEN
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> highlight van de schaal van de 
woonbuurten in een foto van de 
maquette.
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> highlight van de toeeigenbare 
ruimte binnenin de buurten.

De schaal van de woonbuurten staat tegenover de 
stedelijke schaal. Geen doorgaand verkeer, maar de 
bestemming van bewoners. De straten zijn zowel 
verkeersruimte als verblijfsplek. Hoe specifiek de 
omgeving op deze schaal vanuit bewonersperspectief 
ook is, het is tegelijk de schaal waar de ingrepen een 
generiek karakter hebben. Kleinschalige ingrepen 
die met de praktijk van het wonen te maken hebben, 
zoals een uitbouw of een voortuin, kunnen op grote 
schaal worden toegepast. 

De schaal van de woonbuurten is afgeschermd 
van stedelijke drukte. Hierdoor kunnen formele en 
informele ruimte in elkaar overlopen. Ingrepen op 
deze schaal hebben tot doel variatie in zeggenschap 
mogelijk te maken en de gradatie tussen privaat en 
publiek te vergroten.

Het ontwerp biedt op deze schaal ruimte voor zowel 
de particuliere verbetering van bestaande woningen 
als de het bouwen van nieuwe woningen door 
particulier opdrachtgeverschap. Drie interventie 
laten de mogelijkheden zien voor particuliere 
woningtransformatie en zelfbouw, individueel of in 
een groep.

Patronen die van belang zijn op deze schaal: 
woonblokken verbinden, buitenschelen voor de woning, 
Onze straat, ruimte voor aanpassing en uitbreiding 
van de woning, een portiek ertussenuit en woning als 
scheiding tussen formele en informele ruimte. 

RUIMTE VOOR AANPASSING EN 
UITBREIDIN G VAN WONINGE N

ONZE STRAAT

BUITENSPELEN VOOR DE 
WONING

EEN PORTIEK ERTUSSENUI T woonblokken 
verbinden
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Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden 
zijn er veel denkbare vormen van woningverbetering 
mogelijk. Van uitbouw aan voor-, achter- of zijkant 
tot samenvoegen met het appartement erboven, 
eronder of ernaast. Aan de achterkant kan men tot 
wel zes meter uitbouwen op de benedenverdieping 
om successievelijk omhoog te gaan naar twee meter 
op het bovenste appartement. Aan de voorkant is 
er minder ruimte, maar het kan, afhankelijk van de 
oriëntatie van het appartement, wel aangenaam 
zijn om een woonkamer of keuken uit te breiden. 
Hiervoor is een strook van twee meter voorzien, 
die onderbroken wordt door de ingangen van de 
portieken. In plaats van een uitbouw kan deze ruimte 
ook als voortuin dienen. 

UITSPARINGEN, AANBOUWEN EN SAMENVOEGEN
Door er een volledig portiek tussenuit halen, ontstaat 
er ook uitbreidingsruimte aan de zijkant van zes 
appartementen. Er kan uitgebouwd worden tot drie 
meter of een tuin aangelegd worden tot vier meter, 
zodanig dat er altijd een doorgang van minimaal 
vier meter mogelijk is. Dit biedt toegang tot een 
semi-private binnenruimte die door bewoners van 
het betreffende bouwblok beheerd kan worden. 
Belangrijk is dat er een duidelijk afscheiding is die 
deze ruimte controleerbaar maakt en die leesbaar is 
voor anderen.

Wanneer er op een later moment ook aan de andere 
kant van het bouwblok een uitsparing komt, kunnen 
deze met elkaar verbonden worden, waardoor het 
binnengebied zich uitbreidt. Als er in de toekomst 
meer uitsparingen komen, kunnen de voorgaande 
weer opgevuld worden met nieuwbouw.

SNEDE
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> diagram van de verschillende mogelijke uitbouwen, waarbij twee portieken verdwijnen



De inrichting van de woonstraten hangt nauw 
samen met de ingrepen in de woningen. Er is weinig 
ruimte, 15 tot 16 meter, maar omdat de helft van 
de parkeerplaatsen onder het Amelandseplein is 
gekomen, is er ruimte voor een inrichting met meer 
verblijfskwaliteit. Parkeren gebeurt alleen nog aan de 
uiteinden van de straten, waardoor er in het midden 
een autovrij deel ontstaat. Hier vindt aansluiting 
plaats via de openingen naar de ruimte achter de 
woningen.

Aan weerszijden is een strook van twee meter 
vrijgehouden voor mogelijke uitbreidingen van de 
woningen of andere inrichting zoals voortuinen. 
Door in de lengterichting te parkeren kan het rijvlak 
zo smal mogelijk gehouden worden. De materialisatie 
van het geheel bestaat uit straatklinkers die het 
informele karakter versterken. Het rijvlak verschilt 
niet van het trottoir, afgezien van een rij lage 
afgeschuinde trottoirbanden. 

De Eilandenbuurt: woonstraten 
en wijkstraten
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> perspectief van de Schoklandstraat met uitbouwen, 
voortuinen, doorbraak en nieuw straatprofiel. (zie markering in 
kaart op p. 114)



> perspectief van de flakkeesestraat met door particulieren 
bebouwde kavels (zie markering in kaart op p. 117)

5 m

8 m

4,5 m - 8 m

2 m

De kenmerkende stroken van portiekwoningen 
eindigen met een blinde gevel in de Flakkeesestraat. 
Hier is ruimte om de kopse portieken te vervangen 
door minimaal zes kavels voor grondgebonden 
gezinswoningen. Dit zorgt voor een betere 
aansluiting tussen publiek en privaat. Door de rooilijn 
twee meter achter de oorspronkelijke bouwvelden 
te leggen komt er meer ruimte in de Flakkeesestraat 
en worden de kruisingen geaccentueerd. Een kleine 
voortuin zorgt voor de overgang tussen publiek en 
privaat. Omwille van de continuïteit van de straat ligt 
de rooilijn vast, maar variabele is hoogte en diepte 
van de bebouwing tot maximaal drie bouwlagen. 
Deze interventie kan steeds per kop worden 
uitgevoerd, wanneer er vraag is naar drie tot zes vrije 
kavels. 

DE BINNENKOPPEN EN - HOVEN
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Collectieve ontwikkeling door senioren 
(ontwerpstudie Wessel Jonker)

fasering van de aanbouw op de koppen.

Ruimte op de koppen waar CPO kan aantakken op de bestaande woningen.

Naast particuliere woningverbetering en de 
ontwikkeling van vrije kavels is ook het collectief 
ontwikkelen kansrijk voor transformatie. De opgaven 
hiervoor richten zich op het zuidelijk bouwblok uit het 
1000-woningen plan van Van den Broek. Eveneens 
is de aandacht gevestigd op de ontwikkeling 
van de koppen. Zowel de Bevelandsestraat en de 
Carnissesingel biedt ruimte om bebouwing aan het 
blok toe te voegen. In combinatie met sloop van twee 
of meer portieken ontstaat de benodigde ruimte 
voor woonvoorzieningen voor groepen van 30 tot 40 
bewoners. De richtlijn hiervoor is dat de bebouwing 
aan de buitenzijden van het blok een gesloten gevel 
vormt met een overgangsgebied door middel van 
een voortuin of veranda. Aan de binnenkant bevindt 
zich de collectieve buitenruimte die een toegang kan 
hebben aan de Walchersestraat. 

Door de schaalvoordelen is parkeren binnen 
het bouwveld op te lossen, waarbij de inrit aan 
de verkeersstraten uitkomt zonder het woonerf 
te verstoren. Eventuele collectief beheerde 
voorzieningen of praktijkruimte, zoals café, fitness 
of fysio, positioneren zich aan de buitenzijde van het 
blok zodanig dat extern gebruik een eigen toegang 
heeft.

Het concept voor fasering is dat de ontwikkeling start 
bij de kop van het bouwblok en aansluit op bestaande 
portieken die onderdeel kunnen uitmaken van het 
collectief. Eventuele latere ontwikkelingen kunnen 
hierop aansluiten via een toegang tot de binnentuin 
of ontsluiting via galerij en lift.
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DE WIJK SCHAAL
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highlight van de schaal van de wijk in een 
foto van de maquette.
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De wijkschaal is de stedelijke ruimte die de schaal 
van de woning en de stad overbrugd. De lokale 
functionaliteit en sociale omgeving geven identiteit 
aan het woongebied. 

In het ontwerp zijn twee gebieden te onderscheiden, 
De Eilandenbuurt en de (nieuwe) Zuidpleinbuurt. De 
ruimtes die coherentie geven aan de Eilandenbuurt 
zijn de markerstraat, de Urkersingel en het 
Amelandseplein. 

Hoewel ‘Hart van Zuid’ natuurlijk een stedelijke 
voorziening is, ligt dit gebied wel op gelijke 
schaalhoogte als de wijkruimte van de Eilandenbuurt. 
Het gaat namelijk om de interne structuur die de 
onderdelen van het gebied bij elkaar houdt. In 
het ontwerp is er voor gekozen om daarom op 

deze schaal de netwerken te verbinden via het 
doortrekken van de markerstraat en de koppeling 
van de Bevelandsestraat aan de Boerhavenstraat.

Patronen die van belang zijn op deze schaal: 
Het Amelandseplein als woonkamer van de buurt, 
Boulevard van Carnisse naar Zuidplein, Route van 
verblijfsplekken en Verrassende winkels in klein straten 
om de hoek. 
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> perspectief van de Markerstraat, waarbij de buitenkoppen 
(rood) en het paviljoen (groen) zichtbaar zijn. 
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De ingreep aan de buitenkant van de bouwblokken 
aan de Markerstraat is gericht op de afscheiding 
tussen het binnenmilieu van private tuinen enerzijds 
en het activeren van het straatleven anderzijds. 
Zonder het karakteristieke ritme van kopse gevels te 
doorbreken wordt er een volume van één bouwlaag 
in lijn met de gevels tussen geplaatst. Hiermee 
ontstaat ruimte voor kleinschalige voorzieningen en 
bedrijfsruimte. Doordat de tussenbouwen drie meter 
van de rooilijn af liggen, omsluiten de kenmerkende 
bestaande paviljoentjes de tussenruimte en ontstaat 
er een overgangsgebied dat naar keuze kan worden 
ingevuld met bijvoorbeeld koopwaar of een terras. 
Zo wordt het trottoir vrijgehouden, maar is er wel 
ruimte voor buitenactiviteiten. 

DE BUITENKOPPEN
De tussenbouwen nemen qua diepte de ruimte 
in van één appartement. Deze ruimte wordt bij 
de bedrijfsruimte of bij het paviljoen getrokken. 
Hierdoor zijn verschillende combinaties denkbaar 
voor inrichting en gebruik.

Doordat het dak aansluit bij het niveau van het 
bovengelegen appartement kan dit als dakterras 
worden gebruikt of in de toekomst als draagstructuur 
voor vergroting van de woningen.
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> doorsnede en aanzicht van de markerstraat en bebouwing op de kop.

>  diagram het concept van de buitenkoppen.



Een doorlopende route voor fietsers en voetgangers 
vindt zijn weg vanuit de Amelandsestraat naar de 
Urkersingel over een breed gravelpad dat zich door 
het park slingert.

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 activiteiten zijn speelgoeduitleen, 
buurtkeuken, “winterterras”, binnen- en buitensport, 
buurtkwekerij of café. De aangrenzende buitenruimte 
kan als terras, speelveld of tuin worden ingericht. 

Het Amelandseplein is één van de geliefdste plekken 
in de buurt. Het wordt niet voor niets de woonkamer 
van de buurt genoemd. Er vinden veel sociale 
activiteiten plaats en is daarmee essentieel voor 
het karakter van de buurt. Tegelijkertijd is het een 
formele buitenruimte met weinig sociale controle. 
Hierdoor is het ook een kwetsbare buitenruimte.

Met de bouw van de parkeergarage kan het 
Amelandseplein grondig gerenoveerd worden. 
Verschillende ingrepen zorgen ervoor dat het 
Amelandseplein onderdeel wordt van een systeem 
van verschillende schalen: de stad, de wijk en de 
buurt. 

HET AMELANDSEPLEIN: WOONKAMER VAN DE BUURT
De garage voor ruim 200 auto’s is zo geplaatst 
dat er zo weinig mogelijk van de bomenstructuur 
verloren gaat en dat de ingang zo direct mogelijk 
op de Markerstraat kan uitkomen zonder een groot 
obstakel te vormen in het park. De garage wordt 
overdag gebruikt voor bezoekers van het Zuidplein 
en ‘s nachts voor bewoners uit de buurt.

In plaats van een omsloten ruimte, opent het plein 
zich nu naar de Markerstraat door een overgang van 
een breed trottoir met een dubbele rij lage platanen. 
De bomen complementeren de koppen van de 
tegenoverliggende bebouwing, waardoor er vanuit 
de straten vrij zicht is op het park.
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De ingrepen in de Zuidpleinbuurt gaan uit van een 
hogere dichtheid dan in de Eilandenbuurt en van 
kleinschalige functiemenging op gebouwniveau. 
Daarom wordt er gebruik gemaakt van bouwgroepen. 
Particulieren en ondernemers ontwikkelen 
gezamenlijk een appartementsgebouw zonder 
nadrukkelijk een collectief te vormen. Dit refereert 
aan de voorbeelden van de het Französisches Viertel 
in Tübingen en het Homeruskwartier in Almere in 
hoofdstuk 8. Deze vorm van ontwikkeling wordt 
gebruikt om transformatie van de doorbraken 
door het Van Swietenblok te ontwikkelen en om 
de vrijgekomen grond langs de Gooilandsingel te 
ontwikkelen. 

Evenals in de Eilandenbuurt vormen de bouwblokken 
van het Van Swietenblok samengestelde blokken 
met aan de binnenkant de Van Swietenlaan als 
verkeersluwe straat. Hier sluiten de binnengebieden 
op aan. Zo ontstaan er drie stedelijke blokken die 
samen de Zuidpleinbuurt vormen. 

BOUWGROEPEN IN DE ZUIDPLEINBUURT

Fasering van de ontwikkeling van deze locatie is zeer 
belangrijk. De ontwikkeling start met de doorbraken 
en de bebouwing van de plek van het zwembad. 
Daarmee kan de aansluiting met de Markerstraat 
volledig uitgevoerd worden. De doorbraak 
aansluitend op de Bevelandsestraat komt daarom uit 
op de Boerhavenstraat. Het deelgemeentekantoor 
en de maatschappelijke opvang van DeltaPsy aan 
de Boerhavenstraat zullen op termijn verdwijnen, 
maar dat kan nog meer dan tien jaar duren. Daarom 
wordt er geanticipeerd op de toekomstige vorm en 
zijn er nieuwe rooilijnen bepaald (die al zichtbaar 
zullen zijn in de bestrating). Het stedenbouwkundig 
plan legt daarmee en kader om het gebied waarin de 
stedelijke vorm langzaam maar gestaag kan groeien.
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BOUWGROEPEN IN DE ZUIDPLEINBUURT
Het idee van de rode loper van Hart van Zuid is 
een hoogwaardige autovrije buitenruimte die de 
winkelende bezoekers alle vrijheid geeft om van 
etalage naar etalage te wandelen. De ruimte is 
een combinatie tussen een straat en een plein. Dit 
idee wordt doorgezet in de straten die Hart van 
Zuid met de Eilandenbuurt verbinden, bij deze 
gedoopt tot Verlengde Markerstraat, Markerplein, 
Boerhavenstraat en Boerhavenplein. Tussen de 
nieuwe bouwblokken ontstaat een intieme hoge 
ruimte. Aan weerszijden is ruimte voor terrassen en 
winkels. In het midden is een straatplein met een dak 
van bomen.

Vanaf de Van Swietenstraat gaat het plein over in 
een kleiner profiel met dezelfde materialisering: 
donkerrode straatklinkers met hardstenen goten en 
trottoirbanden. In dit profiel is de auto toegestaan als 
bestemmingsverkeer.

buitenruimte: de slippen van de ‘rode lopen’
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STEDENBOUWKUNDIGE REGELS:
constanten, variabelen en fasering
Het ontwerpplan is opgebouwd uit de inrichting van 
de openbare ruimte en de verwachte interventies 
die in de komende 10 jaar plaatsvinden. Daarnaast 
zijn er tekeningen die de globale bouwregels laten 
zien die hieraan ten grondslag liggen. Hiervoor is 
gekeken naar de manier waarop in het Französisches 
Viertel en het Homeruskwartier de bebouwde zones 
zijn aangegeven. Daarbij geeft het systeem van 
zones de hiërarchie van het stratenpatroon aan en de 
randvoorwaarden voor gradatie tussen openbare en 
private ruimte. Zo wordt een tekening opgebouwd 
uit constanten en variabelen in de stedelijke ruimte.

De constanten worden bepaald door de uiterste 
maten van de doorgangsruimten van de straten en 
de hiërarchie die daarmee correspondeert. Dit is een 
soort uiterste rooilijn. Ook zijn er een aantal plekken 
waar het gewenst is om tot de rooilijn te bouwen of 
om een hoogte-accent te plaatsen.

De variabelen bestaan uit:

•	 Een uitbreidings- of toe-eigenbare zone

•	 De binnenste bebouwingsmaten die aangeven 
hoe ver er aan de achterkant uitgebouwd mag 
worden. 

•	 Zonering waarbinnen de verschillende typen 
ingrepen kunnen worden gedaan

•	 Een doorgang naar een binnengebied

•	 Indicatie voor een gezamenlijke ruimte aan de 
binnenkant van het bouwblok

De eerste fase is als het ware de kickstart van de 
ontwikkeling en bestrijkt de eerste vijf jaar. Het 
moet een zichtbare ingreep zijn, die het vertrouwen 
biedt voor mensen om te investeren in de wijk. Het 
belangrijkste zijn de ondergrondse parkeergarages 
op het Amelandseplein en het Zuidplein en de 
doorbraak van de Markerstraat. Hierbij zullen ook 
de bouwgroepontwikkelingen in de Zuidpleinbuurt 
van start gaan. Zo snel mogelijk wordt ook het 
Amelandsepaviljoen gebouwd, zodat op deze plek 
alle kennis over zelfbouw en informatie over de 
ontwikkeling uitgewisseld kan worden.

In de tweede fase zullen de rest van de plannen 
uitgevoerd worden, afhankelijk van bijvoorbeeld het 
plan om het deelgemeentekantoor te vervangen. Het 
bouwblok in de Zuidpleinbuurt tussen Marker- en 
Boerhavenstraat zal afgerond worden. Na deze fase 
zijn de plannen in principe afgerond. De vastgestelde 
regels en uitgangspunten moeten een voortdurende 
vernieuwing mogelijk maken waarin er transformatie 
op onderdelen plaatsvindt. 

De derde fase ligt in de verdere toekomst en gaat 
over plannen die nog niet aan de orde zijn, maar 
waar wel op geanticipeerd kan worden. Zo kan met 
de sloop van de Vasteburcht, de kerk op de kop van 
het Van Swietenblok, en het gebouw van DeltaPsy 
de invulling van de bouwblokperimeter van de 
Zuidpleinbuurt afgemaakt worden.

fasering
Door het onderscheid te maken in wat er direct 
kan gebeuren en wat er over 5, 10 en 20 jaar 
gerealiseerd kan worden de prioriteiten duidelijk en 
wordt het zichtbaar wat waarvan afhankelijk is. De 
veranderingen die direct kunnen gebeuren zijn klein 
en hebben minder impact dan de veranderingen die 
over 10 of 20 jaar kunnen gebeuren. Daarentegen 
neemt ook de onzekerheid toe. 

Bij ieder type van de eerder beschreven ingrepen 
is aangegeven hoe deze zich ontwikkelen in de 
tijd. Binnen het stedenbouwkundige raamwerk zijn 
bepaalde ingrepen altijd mogelijk onafhankelijk van 
andere ingrepen. Dat betekent dat er in iedere fase 
een percentage van deze ingrepen zal plaatsvinden.

De tussenbouwen op de koppen aan het 
Amelandseplein kunnen het gemakkelijkst worden 
uitgevoerd. Hiervoor hoeft niet gesloopt te worden. 
Koopt men de appartementen aan beide zijden dan 
kan men beginnen met bouwen. 

Wanneer er besloten wordt om een aantal portieken 
te vervangen dan kunnen ook andere ingrepen van 
start gaan, zoals de zelfbouw op de binnenkoppen 
en de toegang tot de binnenkant van de blokken. 
Uitbreiden naar de achterkant en zijkant kan ten alle 
tijden. Uitbreidingen aan de voorkant hebben pas de 
ruimte wanneer de auto’s zijn ondergebracht in de 
parkeergarage.
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Per direct
•	 Samenvoegen van woningen

•	 Uitbreiden aan voor- en achterkant

•	 Opvullen van de koppen aan de 
Markerstraat

•	 Een portiek vervangen of verwijderen

•	 CPO aan de Walchersestraat

Fase 1: kickstart (5 jaar)
•	 1ste fase Hart van Zuid:

•	 Sloop zwembad

•	 Rode loper

•	 Bouwgroepen Zuidplein buurt

•	 Doorbraak Markerstraat

•	 Ondergronds parkeren voor de helft 
van de auto’s

•	 Herinrichting van de woonstraten

•	 Uitbouw aan de voorzijde woningen

•	 Amelandse paviljoen

Fase 2 (10 jaar)
•	 2de fase Hart van Zuid:

•	 Kunstencentrum

•	 Sloop deelgemeentekantoor

•	 Doorbraak Boerhavenstraat

•	 2de bouwgroep-ontwikkeling 
Zuidpleinbuurt

Fase 3: langere termijn (20 jaar)
•	 Sloop gebouw Delta Psy

•	 Bebouwing zuidrand Zuidpleinbuurt

•	 Ondertunneling Pleinweg

•	 Aanleg Mijnsherenplein

•	 Ontwikkeling kerk Vasteburcht
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stedelijke schaal

openbare ruimte 

bebouwing

wijkschaal

woonstraten

zone nieuwbouw (C)PO

zone toegang tot binnenkant

zone gedeelde binnenruimte 

zone kopblokken

vaste gebouwen 

mogelijk gesloopt

grens uitbouw

grens bouwveld
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In drie stappen hoe de Zuidpleinbuurt zich ontwikkeld.

a - stedenbouwkundige regels, 

b - eerste ingrepen 5 jaar, 

c - 10 jaar en 

d - eventuele situatie na 20 jaar

a b c d

> plankaart met voor ontwikkeling
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EVALUATIE
> analysekaart van territoria en gradatie privaat /publiek.
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100m

Tot slot eindigen met de analyse van de nieuwe 
territoriale situatie die ontstaan is door het ontwerp. 
De kaart laat de verschillende uitwerkingen zien die 
de ingrepen hebben op de zonering van de stedelijke 
ruimte:

Te zien is dat de gradatie steeds gedetailleerder wordt 
in de buurt van de woningen. Kleine afscheidingen, 
hoekjes en voortuintjes geven op de laagste 
schaal inhoud aan de verdeling van zeggenschap. 
Tegelijkertijd is er op grotere schaal een hiërarchie 
ontstaan die afstand schept tussen de formele 
inrichting en de informele. Enkel de schaal van de 
woonbuurten lopen de formele en informele ruimte 
in elkaar over. Dat kan daar, omdat de zeggenschap 
van de bewoners daar het grootst is.

drie keer ingezoomd op de territoriakaart illustreert:

a. de scheiding tussen privaat en openbaar door de 
opvulling van de koppen. 

b. de informele ruimte die ontstaat door herinrichting 
van de woonstraten en de toegangen tot private binnentuinen.

c. de binnenhoven bij de collectieven aan de zuidrand 
en in bij de bouwgroepen in de Zuidpleinbuurt.
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A. Opvullen koppen Markerstraat B. Herinrichting woonstraat met uitsparingen C. binnenhof bouwgroep blok

openbaar

privaat

formeelinformeel





CONCLUSIE EN 
REFLECTIE

Ter conclusie zullen hier allereerst de 
antwoorden gegeven worden op de 
onderzoeksvraag en subvragen, Gevolgd 
door een reflectie op de gebruikte 
methodiek en of dit zijn doel heeft bereikt. 
Uiteindelijk leidt dit de discussie over de rol 
van de stedenbouwer in de toekomstige 
stedelijke ontwikkeling. 
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ANTWOORD OP DE 
ONDERZOEKSVRAGEN 
Om de hoofdvraag te beantwoorden, worden eerst 
de subvragen beantwoordt te beginnen bij de vraag: 
Welke vormen van bewonersinitiatief kunnen 
fysieke transformatie tot stand brengen?

In hoofdstuk 2 laten de voorbeelden van co-creatie 
zien dat er vanuit het initiatief van bewoners veel kan 
veranderen in de woonomgeving. Er moet echter 
een onderscheid gemaakt worden tussen beheer en 
onderhoud enerzijds en transformatie anderzijds. 
Stedelijke transformatie heeft als doel de stedelijke 
structuur aan te passen aan een veranderde context 
en gebruik. Hiervoor moet er gesloopt en bijgebouwd 
kunnen worden. Om kwetsbare groepen in de wijk 
te ontzien en bij dit proces te betrekken, dient een 
transformatie geleidelijk te zijn en niet radicaal. Dit 
betekent dat beheer en transformatie hand in hand 
gaan. Zelfbouw of in groepen is hiervoor erg kansrijk, 
aangezien er vanuit de gebruiker beter op beheer 
wordt geanticipeerd. Bovendien kunnen bewoners 
uit de wijk, door de kostenbesparing die dit met zich 
meebrengt, de kans krijgen om zelf opdrachtgever te 
zijn. 

Op welke manier kan een veelvoud van actoren 
betrokken worden in het ontwerpproces en bij de 
daaropvolgende transformatie?

Het onderscheid tussen het ontwerpproces en 
de daadwerkelijke transformatie is cruciaal. In het 
ontwerpproces zelf is het noodzakelijk om bewoners 
te kennen als experts van de woonomgeving en 
initiatiefnemende bewoners te betrekken bij de 
planvorming. Aangezien het gaat om een geleidelijke 
ontwikkeling, moeten vooral ook later mensen 
kunnen inhaken in de uitvoering. Dit betekent een 
open ontwerp, wat inhoudt dat er ruimte wordt 
vrijgelaten voor invulling in een later stadium.

Het gebruik van de patroontaal is hier bijzonder 
geschikt voor. In de eerste plaats omdat patronen tot 
stand kunnen komen vanuit een interactief proces 
met bewoners van de wijk. In de tweede plaats 
omdat de patronen ontwerpprincipes beschrijven 
zonder dit in een vaste vorm te gieten. Daarmee 
wordt een eindbeeld vermeden. Dit biedt de 

noodzakelijke ruimte om het uiteindelijke realisatie 
op verschillende manieren in te vullen. Tot slot is de 
patroontaal een middel om kennis over te dragen 
tussen de professional en leek. Dit stelt toekomstige 
initiatiefnemers in staat de stedelijke ontwikkeling 
verder vorm te geven op een later moment. 

Waar zitten de graden van vrijheid in de 
woonomgeving en hoe kan hiervoor ontworpen 
worden?

De graden van vrijheid zijn erg belangrijk voor de 
aanpasbaarheid van de woonomgeving en het open 
ontwerpen. De voorbeelden van co-creatie laten 
zien dat er tussen het individueel private domein en 
het volledig publieke domein allerlei tussenstappen 
bestaan. Deze territoriale gradatie is essentieel voor 
een duurzame leefbaarheid van de woonomgeving. 
Belangrijk is dat bewoners in evenredige mate 
zeggenschap over de buitenruimte hebben om 
dit individueel of gezamenlijk in te richten. Het 
ontwerp voor deze graden van vrijheid zit hem in het 
scheppen van condities voor territoriale diepte, maar 
deze niet zelf te ontwerpen. 

Om tot slot bij de hoofdvraag te komen: Op 
welke manier kan stedenbouwkundig ontwerp 
doormiddel van particulier opdrachtgeverschap een 
duurzame stedelijke transformatie teweegbrengen 
in de Rotterdamse achterstandswijk Carnisse?

Een duurzame stedelijke transformatie heeft als 
doel om voorwaarde te scheppen die huidige 
en toekomstige bewoners in staat stelt de 
woonomgeving aan te passen. Binnen de context 
van de Eilandenbuurt, waar het grootste deel van 
de woningen in particulier eigendom is, dient het 
stedenbouwkundig ontwerp ruimte te maken voor 
transformatie vanuit particulier initiatief. Dit kan 
door het aanbieden van kavels voor particulieren 
en bouwgroepen en het maken van ruimte voor 
uitbreidingen en aanpassingen van de bestaande 
woningen. Daarbij dient het op een dusdanige 
manier te gebeuren dat het condities schept voor 
een betrokken beheer van de buitenruimte. Een 
meer toe-eigenbare informele buitenruimte in 

woonomgeving versterkt dit. Middelen hiervoor 
zijn ruimte maken door alternatieven te vinden voor 
parkeren. Ook de gradatie tussen publiek en privaat 
is hierin belangrijk. Door transformatie op schaal van 
één of meerder bouwblokken kan variatie ontstaan 
tussen formele en informele buitenruimte die in 
meer of mindere mate beheerd kan worden door 
bewoners zef.

REFLECTIE OP DE 
METHODIEK
Nu de vragen beantwoord zijn, kunnen kijken naar 
de methodieken die is gebruikt voor het onderzoek 
en ontwerp. Naast literatuur- en referentieonderzoek 
gaat het vooral methoden die binnen de aanpak van 
research by design vallen. Dit zijn de patroontaal en 
het ontwerpen met territoriaverdeling. Vervolgens 
komen we tot een omschrijving van de aanpak voor 
co-creatief ontwerp.

DE PATROONTAAL
De patroontaal is een ontwerpinstrument dat erg 
effectief bleek. Het heeft goed geholpen om uit de 
deelonderzoeken de ontwerpoplossingen te halen 
en te structureren. Daarbij is de patroontaal ook 
geslaagd in opzet voor een interactieve workshop 
met bewoners. De respons die het voortbracht was 
goed bruikbaar en heeft veel bijgedragen aan de 
inhoud van het ontwerp.

De patroontaal vormt in weze een metataal boven 
het ontwerp. Dit helpt de ontwerper om los te komen 
van het specifieke ontwerp en na te denken over 
de generieke implicatie van de ontwerpingrepen. 
Bovendien reduceert de patroontaal het ontwerp niet 
tot een schema, maar behoud het de complexiteit van 
de meervoudige betekenis die een ontwerpingreep 
kan hebben. Dit komt de inhoud ten goede, ook als 
de vorm van het ontwerp deze niet blootlegt. 
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Daarbij kan de patroontaal bijdragen aan het 
repertoire van de ontwerper. De patronen die 
ontwikkeld worden voor het ene project kunnen weer 
toegepast worden in een ander project en daarmee 
gaandeweg verbeterd en uitgebreid worden. Dit 
zorgt voor een systematische kennisopbouw in de 
ontwerppraktijk

ONTWERP VANUIT TERRITORIA
Deze methodiek bestaat niet als zodanig, maar is 
voortgekomen uit noodzaak om de hiërarchie in 
zeggenschap en schaal zichtbaar te maken in de 
woonomgeving en dit te operationaliseren in het 
ontwerp. Ten eerste werkt dit instrument goed voor 
de analyse van een bestaande context. Het lijkt met 
name bruikbaar als het gaat om de woonomgeving. 
In winkelgebieden of bedrijvenlocatie is inzicht in de 
territoriale praktijk minder relevant, doordat in die 
gebieden formeel beheer worden en informele toe-
eigening niet van toepassing is.

Ook in het ontwerp is het instrument bruikbaar. 
Wanneer duidelijk is wat de vlakverdeling betekent, 
kan hiermee geschetst worden en kunnen er 

De co-creatief ontwerper
De co-creatieve ontwerper gaat uit van 
de bestaande context en van bestaande 
initiatieven. Hij stelt zorgvuldig vast 
op welk schaalniveau welke mate van 
zeggenschap gewenst is en hoe dit vorm 
kan krijgen in de stedelijke ruimte. 
Hij zoekt daarbij naar de variatie van 
mogelijke ingrepen, zonder oordeel 
te vellen op basis van stijlvoorkeuren. 
Zijn ontwerp bestaat uit constanten 
en variabelen, de ene strikt, de ander 
flexibel, en is gericht op het stimuleren 
van particulier initiatief van bewoners. 
Tot slot formuleert hij zijn uitgangspunten 
en ontwerpprincipes zodanig dat ze 
inspireren en begrijpelijk zijn, ook voor 
niet-professionele initiatiefnemers. 

voorstellen voor een nieuwe realiteit worden gedaan. 
Door de verdeling van voor en achter en publiek en 
privaat ontstaat een logica die op een nieuwe manier 
consistentie geeft aan de stedelijke ruimte.

De methode is uiteraard voor verbetering vatbaar. 
Zeker waar het gaat om de overgangen tussen zones, 
behoeft het instrument uitwerking. Dit is een kwestie 
van het instrument veel te gebruiken en er ervaring 
mee op te doen. 

ONTWERP VOOR CO-CREATIE
Nu we de voorgaande conclusies in ons hebben 
opgenomen, is de vraag hoe men in het vervolg 
een stedenbouwkundige opgave kan aanpakken 
als het gaat om ontwerpen voor co-creatie. 
Doorslaggevend in het ontwerp is geweest, het 
maken van onderscheid tussen schalen en de 
daaraan gekoppelde territoriale leesbaarheid 
van de woonomgeving. Daarnaast worden de 
mogelijkheden voor transformatie gevonden door 
een grondige studie van de bestaande voorraad 
op schaal van de individuele woning. Tot zover wat 
betreft de stedenbouwkundige analyse. 

De ontwerpaanpak is in zoverre anders, omdat 
het gaat om het ontwerpen voor verschil. Hoe 
zorgt men ervoor dat zowel ingreep A als ingreep 
B mogelijk zijn, zonder dat ingreep C onmogelijk 
gemaakt wordt? Het isoleren van slecht één 
ontwerpprobleem volstaat niet meer. Met kennis 
van het territoriale landschap van de wijk en de 
kleinschalige transformatiemogelijkheden moeten 
ontwerpstudies gedaan worden waarmee het effect 
van kleine ingrepen op grotere schaal worden 
onderzocht en andersom. Met deze uitkomsten 
kunnen vervolgens ontwerpregels worden 
vastgesteld die gewenste effecten stimuleren en 
ongewenste effecten beperken. Geen eindbeeld of 
beeldkwaliteitsplan, maar heldere regels voor het 
bouwen die genoeg flexibiliteit toelaten voor de 
specifieke wens van het individu of groep. 

Belangrijk is dat de achterliggende principes, waaruit 
de regels voortkomen, op een inspirerende manier 
worden vastgelegd in patronen. Dit zorgt ervoor dat 
zowel professionele als niet-professionele partijen 
de uitgangspunten kunnen begrijpen en ermee 
aan de slag kunnen. Bovendien draagt dit bij aan de 
communicatiemiddelen tussen beide partijen. 

Deze manier van werken is samengevat in het 
volgende schema:

schalen en 
territoria 

Analyse 
bestaande context

patronen

faseringuitwerkingontwerp

varianten
onderzoek

randvoorwaarden
en 

stedenbouwkundige
 regels

5 j. 10 j. 20 j.

mogelijkheden 
transformatie 
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ontwerpproces vergemakkelijkt. Om dit te realiseren 
helpen duidelijk regels en heldere uitgangspunten 
van het stedenbouwkundig ontwerp. Echter, 
vermeden moet worden dat de stedelijke ruimte 
door het ontwerp volledig geformaliseerd wordt. 
Er moeten graden van vrijheid zijn die later 
ingevuld of aangepast kunnen worden. Dit lijkt een 
tegenstelling, maar gaat uiteindelijk hand in hand 
of met de woorden Andreas Feldtkeller: “Strenge 
und Flexibilität sind wie Standbein und Spielbein”  
(Feldtkeller 2001, p.65).

Tot slot wil ik eindigen met de volgende stellingen 
over de stedenbouw:

•	 Stedenbouw in de bestaande context begint 
niet alleen bij de analyse van de bestaande 
bebouwing, maar ook bij de analyse van het 
bestaande gebruik en perceptie van de huidige 
bewoners en gebruikers. 

•	 Stedenbouw draait daarbij niet meer zozeer 
om het formuleren van goede opgaves voor de 
architecten, maar het draait om het faciliteren 
van goed opdrachtgeverschap tussen gebruikers 
en architecten.

•	 Stedenbouw ontwerpt de graden van vrijheid, 
waarbinnen initiatief kan plaatsvinden en daarbij 
schept het randvoorwaarden die hierbij helpen. 

•	 Stedenbouwkundig ontwerp is geen 
democratisch proces, maar faalt wel als er geen 
draagvlak voor is.

•	 En tot slot: de stedenbouwer is niet voor niets 
ontwerper: hij moet in staat zijn om mensen te 
overtuigen dat er een andere realiteit mogelijk 
is.

Dit plaatst de stedenbouwer voor enkele dilemma’s. 
Ten eerste speelt de opgave voor vernieuwing 
vaak op een grotere schaal, dan de schaal waar de 
oplossingen zich bevinden. Dat wil zeggen, een hele 
wijk of gebied kan kampen met een verouderde 
woningvoorraad en gebrekkige buitenruimte, maar 
de oplossingen dienen zich aan op schaal van het 
Bouwblok of de woning. Dit vraagt om maatwerk 
vanuit een gedegen achtergrondkennis. 

Dit schept een tweede dilemma. Ontwerp voor 
herontwikkeling van de bestaande woonomgeving 
kan niet zonder architectonisch onderzoek naar de 
aanpassingsmogelijkheden van de verschillende 
woningen. In dit onderzoek is daarom gebruik 
gemaakt van voorstudies en ontwerpstudies van 
architecten. Maar ook van de architect wordt een 
andere rol gevraagd. Zijn onderzoek moet namelijk 
de breedte van mogelijke oplossingen onderzoeken 
en niet de door de architect gewenste oplossingen. 
Stijlvoorkeuren zijn van secundair belang en 
krijgen pas betekenis wanneer de (particuliere)
opdrachtgever ze onderschrijft.

Niet alleen de rol verandert maar ook de middelen 
waarmee de stedenbouwer kan ontwerpen. Dit 
betekent niet dat zijn huidig instrumentarium niet 
meer relevant is, het is slechts ontoereikend. het in 
kaart brengen van bestaande sociale netwerken, 
bewonersinitiatieven en aanpassingsmogelijkheden 
van bestaande woningen is net zo belangrijk als 
het in kaart brengen van de stedelijke netwerken, 
de groenstructuur, zicht-assen, dichtheden of 
typologieën van de openbare ruimte. Dit laatste, het 
in kaart brengen van deze stedelijke kwaliteiten en 
kansen voor vernieuwing zijn zelfs voorwaardelijk 
om uiteindelijk met bewoners in de wijk aan de slag 
te kunnen gaan, maar dit moet wel ten doel hebben 
het eerste, de randvoorwaarden voor duurzame 
leefbaarheid van de woonomgeving, te versterken.

Hiermee kom ik tot het volgende conclusie: De 
stedenbouwer moet vanuit zijn vakgebied de 
randvoorwaarden scheppen die bewoners in staat 
stelt initiatief te nemen en opdrachtgever te kunnen 
worden aangaande verbetering van de woning 
en woonomgeving. Indien de condities gunstig 
zijn, brengen deze condities de opdrachtgever 
en architect dichter bij elkaar en wordt het 

DISCUSSIE 
Wat betekent dit nu voor de rol van de stedenbouwer 
en zijn instrumentarium als het gaat om stedelijke 
herontwikkeling? Aan het begin van dit onderzoek 
vatte ik deze rol op als het creëren van opgaves voor 
de architect en de condities zodat deze opgaves zo 
goed mogelijk volbracht kunnen worden. Door de 
inzichten verkregen uit dit onderzoek is dit standpunt 
veranderd: een goed stedenbouwkundig ontwerp 
schept condities die helpen om van bewoners goede 
opdrachtgevers voor architecten te maken. Dit heeft 
alles te maken met de verdeling van zeggenschap in 
de woonomgeving en voor wie het mogelijk is om 
initiatiefnemer te zijn.

VERANDERING VAN DE OPGAVE
De woningen in de Eilandenbuurt waren de voorbode 
van gestandaardiseerde seriematige woningbouw 
in Nederland. Nu, zestig jaar later, is deze buurt 
opnieuw een voorbode van een maatschappelijke 
opgave die stedenbouwkundigen te wachten staat: 
de vernieuwing van een bestaande woonomgeving 
waarvan de woningen in particulier bezit zijn. Dit 
maakt de opgave anders dan voorheen:

•	 Het gaat om herontwikkeling die te maken heeft 
met de mogelijkheden en beperkingen van de 
bestaande woningvoorraad en buitenruimte.

•	 De opdrachtgevers zijn kleinschalige particuliere 
partijen in plaats van grote institutionele 
en private partijen. Hierdoor is planmatige 
seriebouw of grootschalige renovatie uitgesloten

•	 Het is geen programma-gedreven ontwikkeling, 
maar een ontwikkeling gericht op het verbeteren 
van de leefbaarheid.

VERANDERING VAN ROL
In deze nieuwe context kan de stedenbouwer de 
bestaande situatie slechts aanpassen in plaats van 
helemaal opnieuw te maken. Bovendien kan dit 
enkel gebeuren in overeenkomst met een veelvoud 
aan niet-professionele of particuliere actoren. 
Daarom moeten ontwerpvoorstellen aansluiten bij 
het begrip, de wensen en de capaciteiten van deze 
doelgroep. 
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‘ONTWERP VOOR CO-CREATIE: 
wijkvernieuwing vanuit particulier 
initiatief in de Eilandenbuurt’.
 
“Hoe kan de Eilandenbuurt worden vernieuwd 
vanuit particulier initiatief?” Dit is de hoofdvraag van 
dit onderzoek. De aanleiding wordt gevormd door 
voorbeelden van bewoners die de ruimte vinden om 
tijd en geld te investeren in de verbetering van hun 
woonomgeving: co-creatie. 

Co-creatie is de praktijk van stedelijke ontwikkeling 
die start met initiatief van bewoners en waar 
professionals een faciliterende rol in spelen. Dit 
kan in veel verschillende vormen voorkomen. 
Vormen die gaan over beheer en activering van de 
woonomgeving, maar ook vormen die de potentie 
hebben om de stedelijke structuur te veranderen.

De vraag is echter hoe de stedenbouwkundig 
ontwerper ruimte kan maken voor de vele 
verschillende manieren waarop bewoners invloed 
kunnen hebben op hun woonomgeving en 
tegelijkertijd ervoor te zorgen dat deze invloed en 
aanpasbaarheid duurzaam verankerd blijft. 

Om dit te onderzoeken wordt de koppeling 
gemaakt tussen wijkontwikkeling, particulier 
opdrachtgeverschap en stedenbouwkundige 
ontwerp. Er wordt gebruik gemaakt van diverse 
methodieken, te weten literatuurstudie, casestudy en 
typologisch onderzoek, gebiedsanalyse, ontwerpend 
onderzoek en een interactieve ontwerpstudie 
met bewoners. Dit heeft geleid tot concrete 
ontwerpinstrumenten waarmee de potentie voor co-
creatie zichtbaar wordt in de woonomgeving. 

Actuele casus is de Eilandenbuurt in Rotterdam Zuid. 
Deze buurt is het eerste experiment van seriematig 
bouwen waar Van den Broek het voor elkaar heeft 
gekregen om zonder overheidssteun betaalbare 
woningen te laten bouwen door private partijen 
(Vanstiphout 2005). Dit levert de unieke situatie 
van 80% particulier bezit, waarvan 47% eigenaar-
bewoner. 

Echter, omdat corporaties geen partij waren in de 
ontwikkeling is grootschalige stadsvernieuwing 
aan de buurt voorbij gegaan. Inmiddels zijn de 
woningen verouderd en relatief klein. Door de 
beperkte variatie in het woningaanbod vertrekken 
bewoners wanneer men groter wil wonen. Dit 
heeft een hoge verhuismobiliteit tot gevolg en 
een gebrek aan investeringen. Gecombineerd 
met een gebrek aan kwalitatieve buitenruimte 
en teruglopende voorzieningen komt de sociale 
samenhang en daarmee ook de leefbaarheid van de 
buurt onder druk te staan. Tegelijkertijd wordt er in 
het naastgelegen ‘Hart van zuid’ door gemeente en 
marktpartijen gezamenlijk 270 miljoen geïnvesteerd. 
Dit biedt kansen om ook de Eilandenbuurt een 
nieuwe impuls te geven. 

Het besef dat de mate van de leefbaarheid van 
een woonomgeving afhangt van de perceptie van 
bewoners, en daarmee een relatief begrip vormt 
(Van Dorst 2005), heeft geleid tot een tweeledige 
aanpak van onderzoek en ontwerp: 

Om te beginnen is contact gelegd met bewoners, in 
een interactieve workshop zijn ontwerphypothesen 
getoetst. Met behulp van een patroontaal (Na 
voorbeeld van Christopher Alexander et al (1977)) 
zijn ontwerpvoorstellen besproken met bewoners. 
Dit leverde drie belangrijke punten van informatie 
op: ten eerste hoe huidige bewoners de wijk 
beleven. Ten tweede waar de prioriteiten liggen voor 
vernieuwing en met welke motivatie afwegingen 
worden gemaakt tussen ontwerpvoorstellen, en ten 
derde welke oplossingen bewoners zelf aandragen. 

Vervolgens is onderzocht in welke mate bewoners 
zeggenschap hebben over hun woonomgeving. 
Hiervoor is gekeken naar het verband tussen 
de leesbaarheid van territoria in relatie tot de 
schaalniveaus van stedelijke ruimte. De territoria 
worden zichtbaar wanneer men kijkt naar de grenzen 
en overgangen van de ruimte. Wanneer formele en 
informele zijde geïdentificeerd zijn, en de mate van 
openbaarheid bekend is, kan waardering toegekend 
worden. Op deze manier ontstaat er een patroon van 
schaalniveaus waaraan de mate van zeggenschap 
kan worden afgelezen. 

Het ontwerp is daarmee een herindeling van de mate 
van zeggenschap op basis van schaal en territorialiteit. 
Verschillende soorten van particulier initiatief 
vormen de bouwstenen. Dit varieert van ruimte voor 
gezamenlijke tuinen of zelfbeheer van de openbare 
ruimte, tot particuliere woningtransformatie, 
(collectief ) particulier opdrachtgeverschap en 
bouwgroepen.

Het resultaat is een stedenbouwkundig plan dat een 
stapsgewijze ontwikkeling van de Eilandenbuurt 
op gang brengt. Hierbij wordt de functionele 
en ruimtelijke relatie met het nieuwe Zuidplein 
versterkt zonder dat de identiteit van de buurt 
als karakteristieke woonomgeving verloren gaat. 
Belangrijker nog, het plan biedt volop kansen 
voor particulier initiatief. Dit levert op den duur 
een gevarieerde woonomgeving op voor huidige, 
maar ook toekomstige bewoners. Bovendien is de 
vernieuwing hiermee niet meer strikt afhankelijk van 
grote partijen. 

Dit onderzoek is tevens een verkenning van een 
nieuwe praktijk van stedenbouw in Rotterdam. Het 
toekomstig stedenbouwkundig plan dient, naast 
ontwikkelaars of corporaties, vooral bewoners 
te stimuleren en in staat te stellen om zelf 
opdrachtgever te kunnen zijn. De werkwijze van de 
co-creatief ontwerper kan daarmee als volgt worden 
samengevat:

De co-creatieve ontwerper gaat uit van de bestaande 
context en van bestaande initiatieven. Hij stelt 
zorgvuldig vast op welk schaalniveau welke mate van 
zeggenschap gewenst is en hoe dit vorm kan krijgen 
in de stedelijke ruimte. Hij zoekt daarbij naar een 
veelvoud van mogelijke ingrepen, zonder oordeel 
te vellen op basis van stijlvoorkeuren. Zijn ontwerp 
bestaat uit constanten en variabelen, de ene strikt, 
de ander flexibel, en is gericht op het stimuleren van 
particulier initiatief van bewoners. Tot slot formuleert 
hij zijn uitgangspunten en ontwerpprincipes zodanig 
dat ze inspireren en begrijpelijk zijn, ook voor niet-
professionele initiatiefnemers.
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