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Het onderzoek dat centraal staat in deze vakoefening komt voort uit de Kick-
off opgave opgesteld door de veldacademie. Gedurende deze gehele oefening 
stond het thema verbinding van de verschillende etnische achtergronden en 
leeftijden in de wijken Bospolder en Tussendijken centraal. Van begins af aan 
leek men er al vanuit te gaan dat er sociale verbindingsproblemen heersten in 
Bospolder en Tussendijken. Dit is echter niet de manier waarop wij ons onder-
zoek wilde instappen. Met een neutrale blik - voor zover dat mogelijk is - heb-
ben wij getracht Bospolder en Tussendijken te doorgronden en te analyseren. 
Op deze manier hopen wij een objectief mogelijk beeld te krijgen van de twee 
wijken. Wat betekent verbinding voor deze wijken en vormt de huidige situa-
tie inderdaad een probleem of gaat het juist ontzettend goed? Wanneer iets 
voorafgaand als probleem wordt bestempeld, zal het niet moeilijk zijn ook 
daadwerkelijk problemen te vinden. Deze vorm van tunnelvisie kan er ech-
ter voor zorgen dat de positieve aspecten niet worden gezien. Andersom, een 
positieve tunnelvisie, is eveneens schadelijk voor het onderzoek. Wij hopen u 
allen door middel van deze vakoefening een holistisch beeld te kunnen geven 
van de huidige verbinding in de wijken Bospolder en Tussendijken. 

VOORWOORD
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Voor u ligt het onderzoek naar verbinding en ontmoeting tussen 
mensen van verschillende leeftijden en bevolkingsgroepen in de wijken 
Bospolder en Tussendijken. Verbinding is een begrip dat vaak voorkomt in 
beleidsdocumenten, toekomstvisies en doelstellingen van (wijk)organisatie. 
Over het algemeen blijven deze begrippen erg abstract en hebben velen 
moeite om hier concrete oplossingen aan te koppelen. In dit onderzoek 
worden er concrete definities, problematiek en aanbevelingen beschreven 
die antwoord geven op de complexe 
 Het concept van verbinding en ontmoetingen tussen verschillende 
mensen in de stad is een persoonlijke fascinatie van beide schrijvers. 
Daarnaast zijn de bewoners van het onderzoeksgebied, Bospolder en 
Tussendijken, erg gevarieerd wanneer het gaat om etnische achtergronden 
en de verschillende leeftijdsgroepen. De wijken Bospolder en Tussendijken 
zijn daarom uitermate interessant als het gaat om verbinding tussen 
mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. In het onderzoek 
staat daarmee de volgende hoofdvraag centraal: 

Welke mismatch(es) kan/kunnen worden geconstateerd tussen vraag en 
aanbod in de wijken Bospolder en Tussendijken waardoor er een gebrek is 
aan verbinding tussen een aantal bevolkingsgroepen?

Allereerst is er in het tweede hoofdstuk een literaire achtergrond, theorieën 
en onderzoeken omtrent dit thema beschreven. Hieruit kwam naar voren 
dat sociale cohesie op verschillende schalen nauw verbonden is met relaties 
onderling. Het zorgt ervoor dat mensen meer verantwoording dragen voor 
hun omgeving en medemens. Een versterkte sociale cohesie kan direct 
invloed hebben op de verbeterde gevoelens van veiligheid in de wijk. 
Daarnaast kan het ook van invloed zijn op probleemgedrag en criminaliteit 
in de wijk; als er meer ogen en oren op de wijk gericht zijn komt dit minder 
vaak voor. Wanneer op groepsniveau de sociale cohesie sterk is, kan het 
individu zich echter buitengesloten voelen. De effecten van sociale cohesie 
zijn daarmee ambigu.

Vervolgens is er aan de hand van data en verschillende gesprekken met 
bewoners uit de wijk, in hoofdstuk 3 een profielschets van de wijk gemaakt. 
Als antwoord op de hoofdvraag zijn er in hoofdstuk 4 (vanuit de analyse, 
gesprekken met bewoners uit de wijk en het literaire onderzoek uit 
hoofdstuk 2)  conclusies beschreven in de vorm van Matches en MisMatches 
in vraag en aanbod. De volgende Matches en Mismatches zijn aan te duiden:

SAMENVATTING
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MisMatch leeftijden
Het aanbod in de fysieke ontmoetingsruimte/faciliteiten en de vraag van 
jongeren in de leeftijdscategorie 15-22.

MisMatch etnische achtergronden
Het aanbod in fysieke ontmoetingsruimte/faciliteiten en de vraag van 
mensen met Poolse en Bulgaarse afkomst.

Match 
Met uitzondering van de twee bovengenoemde bevolkingsgroepen is het 
aanbod in buurtinitiatieven en activiteiten erg gevarieerd en kwalitatief 
goed in vergelijking met andere buurten in Rotterdam. 

MisMatch
Het aanbod in kwalitatieve en veilige ontmoetingsplekken en de vraag 
vanuit de wijkbewoners.

Ten slotte zijn er in hoofdstuk 5 aanbevelingen gegeven voor een verbetering 
van de sociale cohesie in de toekomst van Bospolder Tussendijken. Ten 
eerste moet er bij het oplossen gekeken worden naar de oorzaken van het 
probleem in plaats van de problematiek zelf. Ten tweede moet er gefocust 
worden op de huidige bevolking in plaats van de mensen van buitenaf. Tot 
derde is het belangrijk dat het de groepen jongeren 15-22 en bewoners van 
Poolse en Bulgaarse afkomst een eigen plek krijgen in de wijk. De groepen 
worden nu als ‘probleem’ groepen gezien, maar dit wordt veroorzaakt door 
het gebrek van een eigen plek. 
 Tevens kan het gebruik van rolmodellen een enorme invloed 
uitoefenen op de sociale cohesie in de wijken. Rolmodellen zijn mensen uit 
de wijk die een makkelijk aanspreekpunt vormen voor de wijkbewoners. 
Als de gemeente gebruik maakt van deze mensen, zorgt dit ervoor dat de 
ingrepen beter aansluiten bij de huidige behoeftes in de wijk 
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INLEIDING

1.1 | Aanleiding

De aanleiding voor deze vakoefening is drieledig. Ten eerste is het concept van 
verbinding en ontmoetingen tussen verschillende mensen in de stad een per-
soonlijke fascinatie van beide schrijvers. Het concept van sociale verbindingen 
en ontmoetingen is dan ook terug te zien in de individuele afstudeerprojecten. 
Het onderzoek naar Bospolder en Tussendijken een kan meer inzicht geven in 
hoe zulke verbindingen tot stand komen, in stand blijven en hoe de fysieke om-
geving hieraan bijdraagt. 
 Ten tweede zijn de bewoners van het onderzoeksgebied, Bospolder en 
Tussendijken, erg gevarieerd wanneer het gaat om etnische achtergronden en 
de verschillende leeftijdsgroepen. Deze verscheidenheid kan bijdragen aan een 
diverse leefomgeving en een variëteit in voorzieningen. Daarentegen kan het 
ook leiden tot onenigheden tussen de verschillende groepen. Het is hierdoor 
interessant om te kijken hoe Bospolder en Tussendijken omgaat met deze gro-
te diversiteit. (Sociale) verbinding kan voor iedereen iets anders betekenen en 
wat door de één als positief wordt gezien wordt door de anders negatief er-
varen. Wat betekent verbinding voor deze week en hoe vertaalt dit zich in de 
fysieke wereld? 
 Ten slotte is verbinding een begrip dat vaak voorkomt in beleidsdo-
cumenten, toekomstvisies en doelstellingen. Verbinding - en daaraan vaak het 
begrip sociale cohesie gekoppeld - is iets wat iedereen lijkt na te streven. Een 
goede sociale verbinding tussen verschillende groepen wordt in direct verband 
gebracht met een betere en duurzamere toekomst. Over het algemeen blijven 
deze begrippen erg abstract en hebben vele moeite om hier concrete oplossin-
gen aan te koppelen. Verbinding en sociale cohesie is daarentegen juist ook iets 
dat uit zichzelf kan ontstaan en groeien. Hoewel elke situatie anders is, is het 
door middel van veldonderzoek mogelijk overeenkomende aspecten te ont-
dekken. Op deze manier is het mogelijk om tot een aantal concrete principes te 
komen die bijdragen aan het bevorderen van verbinding en sociale cohesie. 

Dit onderzoeksverslag zal niet alleen trachten de onderzoeksvragen te beant-
woorden, maar tevens ingaan op de betekenis van het begrip verbinding en wat 
dit betekent voor onder andere de wijken Bospolder en Tussendijken.

1.2 | Probleemstelling

Wijken zoals BoTu worden gekenmerkt door de vele verschillende groepen be-
woners, allen met een andere (culturele) achtergrond. Deze groepen vormen 
elk een eigen netwerk; de een hechter dan de ander. Hoewel deze netwerken 
over het algemeen niet erg divers zijn in opmaak, lijkt dit in eerste instantie 
geen probleem. De netwerken zijn hecht, maar staan in vele situaties open voor 
anderen. Een gebrek aan wederzijds respect, communicatie, begrip en/of een 
connectie zorgen echter voor wrijvingen in enkele gevallen. Deze aanvankelijk 
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onschuldige wrijvingen kunnen uiteindelijk uitgroeien tot haat en nijd tussen 
verschillende groepen. Dit alles kan leiden tot een verslechtering van de leef-
baarheid van de buurt. Hoewel het niet noodzakelijk is dat iedereen een ver-
binding met elkaar aangaat en één grote groep vormt, is het wel van belang 
dat deze verschillende groepen elkaar accepteren en respecteren. In plaats van 
langs elkaar wonen, met hier en daar een botsing, met elkaar wonen. 

Uit observaties en onderzoek blijkt dat er voornamelijk twee bevolkingsgroe-
pen buiten de boot vallen; de Poolse/Bulgaarse gemeenschap en jongeren met 
een leeftijd tussen de 15 en 22 jaar. Deze twee groepen lijken niet echt hun plek 
te kunnen vinden. Dit heeft gevolgen voor zowel de Bulgaren/Polen en jongeren 
zelf als voor de wijk en haar overige bewoners.  

1.3 |  Hoofdvraag & Deelvragen 

Uit de probleemstelling volgt dat er voornamelijk twee bevolkingsgroepen 
zich niet of moeilijk kunnen aarden in de wijk. Om te kunnen achterhalen waar 
dit aan ligt is het noodzakelijk om de wijk de analyseren op vraag en aanbod. 
Iedere bevolkingsgroep heeft zo zijn eigen wensen en behoeften. Als niet aan 
deze behoeften wordt voldaan kan er een mismatch ontstaan tussen dat wat de 
woonwijk aanbiedt en dat wat haar bewoners vraagt. Aan de hand van zowel 
het gegeven thema als de probleemstelling is de volgende hoofdvraag gefor-
muleerd:

Welke mismatch(es) kan/kunnen worden geconstateerd tussen vraag en aanbod 
in de wijken Bospolder en Tussendijken waardoor er een gebrek is aan verbinding 
tussen een aantal bevolkingsgroepen?

Om de hoofdvraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden is het noodza-
kelijk een aantal deelvragen te behandelen. Deze deelvragen zullen zich voor-
al richten op de verdere verdieping van de huidige situatie, het probleem en 
mogelijke oplossingen. De antwoorden op deze vragen vormen uiteindelijk de 
bouwstenen voor de conclusie omtrent de onderzoeksvraag en aanbevelingen 
betreffende de vervolgstappen. De volgende deelvragen zullen aanbod komen:

• Wat wordt er al gedaan in de wijk om de verschillende groepen met 
elkaar te verbinden?

• Welke groepen hebben de meeste behoefte aan een verbeterde verbin-
ding?

• Wat betekent “verbeteren voor deze groep mensen?
• In hoeverre is het noodzakelijk om deze groepen te verbinden?
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1.4 | Methodologie

Om tot antwoorden te komen zijn er verschillende onderzoeksmethodes toe-
gepast; zowel kwalitatieve als kwantiatieve. Databases, literatuur en andere cij-
fers vormen een algemeen beeld van Bospolder en Tussendijken. Hierbij gaat 
het onder andere om cijfers die iets meer kunnen zeggen over de bewoners-
samenstelling en de woningvoorraad. Hoe staan Bospolder en Tussendijken 
(BoTu) ervoor in vergelijking met andere wijken in Rotterdam. Verder wordt er 
ook gekeken naar beleidsdocumenten omtrent dit gebied van zowel Gemeente 
Rotterdam en andere organisaties. Wat vinden zij van de huidige situatie en hoe 
reageren zij hierop door middel van plannen voor de toekomst. Deze informatie 
helpt bij het inkaderen van het onderzoek. Onregelmatigheden, uitspringers of 
uitzonderingen vallen op - zowel positief als negatief - en duiden mogelijk een 
onderliggend probleem of een waarde aan. Dit moet niet leiden tot tunnelvisie, 
maar als houvast in de beginfase van het onderzoek. 
 Observaties en interviews met mensen uit de buurt geven een meer 
persoonlijk beeld van de wijk. Reflecteren de cijfers en de literatuur de werke-
lijkheid fo valt er iets anders op. Gesprekken met bewoners en initiatieven uit 
de wijk bieden de kans om te zien wat er daadwerkelijk speelt in de wijk. Ver-
binding is een begrip dat moeilijk is te omvatten in cijfers en overige data. Het 
is iets dat iedereen anders beleefd en alleen zij die het daadwerkelijk ervaren 
in de buurt zelf kunnen er iets over zeggen. Met name initiatieven uit de wijk 
hebben beter zicht op de situatie wat betreft  verbinding in de wijk. Zij spreken 
de bewoners regelmatig en weten op deze manier wat er speelt. Zij zijn de ogen 
en oren van de wijk. 

1.5 | Onderzoeksopzet

Het onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken. Het huidige hoofdstuk, 
hoofdstuk 1, introduceert het onderzoek. De aanleiding, probleemstelling, 
hoofd- en deelvragen en methodologie zijn hierbij behandeld. Hoofdstuk 2 gaat 
in op de definitie van een aantal belangrijke begrippen voor dit onderzoek; re-
laties en sociale cohesie in de stad. Het gaat hierbij voornamelijk om de literaire 
achtergrond van de thema’s de ontmoeting en de verbinding. Tot slot gaat dit 
hoofdstuk in op de negatieve en positieve gevolgen van sociale cohesie op ba-
sis van eerdere onderzoeken. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft  de wijken Bospolder en Tussendijken in de vorm 
van een profielschets en bestaat uit drie delen: de geschiedenis, een inventari-
satie van de wijk en de interviews. In het eerste deel wordt kort ingegaan op de 
historie van de wijken en wat dit voor gevolgen heeft  gehad op de ontwikkeling 
van de wijk. Vervolgens worden de wijken Bospolder en Tussendijken verge-
leken met het Rotterdams gemiddelde en andere wijken in Rotterdam. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de bevolkingssamenstelling, woningmarkt, veiligheid 
en voorzieningen. Ten slotte komen de bewoners en initiatieven aan het woord. 
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Afbeelding 1. Ligging Bospolder & Tussendijken, bron: eigen afbl.

De gesprekken, in combinatie met de verkregen data, vormen tezamen een zo’n 
holistisch mogelijk beeld van BoTu.
 Hoofdstuk 4 vormt de conclusie van dit onderzoek. Aan de hand van 
de informatie die is gegenereerd in hoofdstuk 3 worden er een aantal Matches 
of MisMatches omschreven. Door te kijken naar zowel de vraag als het aanbod 
is het mogelijk de link te leggen tussen een aantal problemen en oplossingen. 
Op deze manier is het mogelijk om te bepalen waar het precies fout gaat en wat 
hiervan de oorzaak is. 
 Ten slotte worden er in hoofdstuk 5 een aantal aanbevelingen gedaan. 
Hierbij kan het gaan om een aantal fysieke ingrepen in de wijk, beleidsverande-
ringen of een aanzet voor een vervolgonderzoek. 
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Al jaren staat de definitie en kwaliteit van sociale cohesie ten behoeve van sociaal veerkrachtige wijken ter 
discussie (Huygen en de Meere, 2008) Hoewel het niet de hoofdvraag is van het onderzoek is het wel van belang 
om voorafgaande van het onderzoeksverslag enige termen, zoals sociale relaties en cohesie, te verduidelijken. 
Het hoofdonderzoek richt zich voornamelijk op de verbinding van mensen van verschillende etniciteiten en 
leeftijden. Daarom zal er in dit hoofdstuk ingegaan worden op de afbakening en definitie van de termen ‘relatie’ 
en ‘verbinding’. Dit zal gedefinieerd worden op het schaalniveau van mens tot mens. Verbinding en relaties onder 
mensen dragen onder andere bij aan de sociale cohesie in wijken. Tot slot zal er ingegaan worden op de invloed 
van sociale cohesie op wijk- en straatniveau en zal er in de conclusie meerdere invloeden aangekaart worden die 
mogelijk interessant kunnen zijn voor de positieve ontwikkeling van de wijken Bospolder Tussendijken.

2.1 | Sociale interactie; relaties en 
verbindingen

Het is belangrijk te beseffen dat een relatie van mens 
tot mens zich niet alleen beperkt tot een familie- of 
bloedband. Een ontmoeting zou al kunnen beginnen 
met oogcontact bij de kassier in de supermarkt. Er zijn 
veel vormen van een relatie te onderscheiden; neem 
bijvoorbeeld zakelijke relaties, amoureuze relaties of de 
relatie met je buren. In het algemeen betekent een relatie 
het volgende:

Een relatie kan uitgelegd 
worden als een betrekking 
(verband) waarin personen, 
zaken of begrippen tot elkaar 
staan

“Relatie”, 2019

In de definitie komt duidelijk naar voren dat een relatie 
zich niet alleen tot mensen beperkt, maar dat ook zaken 
of begrippen een bepaalde relatie tot elkaar kunnen 
hebben. Object en subject hoeven niet per definitie 
van humaan karakter te zijn. Zo gaat de mens ook een 
bepaalde relatie met haar omgeving aan en kan dit 
zeer bepalend zijn voor het gebruik van een openbare/
collectieve/private ruimte. 
 In principe staat de gehele kosmos in relatie 

tot de  mens; alles kan een bepaalde verbinding hebben 
tot een groter of kleiner geheel. In dit verslag wordt 
er echter beperkt tot de relaties van mens tot mens. 
Op deze individuele schaal wordt er een onderscheidt 
gemaakt tussen de mensen van verschillende leeftijden 
en etniciteiten. 

2.2 |  Sociale interactie op wijk- en 
schaalniveau

Sociale cohesie is een begrip dat voortdurend een punt 
van discussie kan vormen in de samenleving en een 
bron van conflicten bij integratie van minderheden kan 
zijn (de Hart, 2008). Bij spanningen en conflicten ligt 
vaak het culturele verschil onder bevolkingsgroepen ten 
grondslag. Mogen bijvoorbeeld interne belangen vanuit 
een bepaalde cultuur een zelfstandige positie van de 
vrouw in de weg staan? Het begrip speelt een belangrijke 
rol op verschillende schalen. 
Sociale cohesie heeft niet alleen betrekking op de 
maatschappij, maar ook op de verbinding tussen tussen 
individuen. Onder sociale cohesie verstaan we het 
volgende:

‘De mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking 
geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke 
verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de 
maatschappij en als lid van de samenleving.’ 

Sociale cohesie heeft dus betrekking op verschillende 
schalen: als individu, burger en lid maak je onderdeel 
uit van de samenleving en kun je je betrokkenheid laten 
zien op verschillende manieren. Het dakpark is een goed 

2  DEFINITIE VAN                  
VERBINDING
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voorbeeld waarbij de bewoners hun betrokkenheid 
tonen in het onderhoudt van het park. Wekelijks wordt er 
getuinierd met bewoners uit de wijk onder begeleiding. 
Als gevolg heeft dit wel degelijk invloed op de mate 
van verwaarlozing en bevuiling in publieke ruimtes. 
In verbondenheid voelen mensen zich namelijk meer 
verantwoordelijk voor elkaar en eigen gedrag. 
Er zijn meer ogen op de straat, wat ervoor zorgt  dat 
vreemdelingen sneller worden  herkent. Dit heeft ook 
invloed op het gevoel van veiligheid in wijken; bij een 
gebrek aan sociale cohesie voelen mensen zich namelijk 
veel onveiliger (de Hart, 2002).
 In de Albregt Engelmanstraat in Bospolder 
Tussendijken is te zien hoe bewoners samen aan 
felgekleurde olievaten met planten hebben gewerkt. De 
vrolijke kleuren en planten laten zien hoe de bewoners 
meer verantwoordelijkheid dragen voor het straatbeeld. 
De creatieve bloempotten geven een totaal ander 
straatbeeld en maakt de straat eigen van karakter. 

Het lijkt alsof je van sociale cohesie in de wijk nooit 
genoeg kunt hebben. Echter, constateert de Hart (2002) 
dat de effecten van sociale cohesie tweestrijdig zijn. Aan 
de ene kant zorgt een versterking van sociale cohesie 
voor een betere samenleving, maar aan de kant kan 
een versterking van sociale cohesie ook voor uitsluiting 
zorgen. Dit heeft onder andere te maken met het 
schaalniveau waarop sociale cohesie plaatsvindt (Huygen 
en de Meere, 2008). Positieve effecten van sociale cohesie 
op groepsniveau kunnen voor een negatief effect zorgen 
op individueel niveau, de samenleving in zijn geheel, of 
voor uitsluitsel van andere groepen. (Schnabel & De Hart, 
2008). Wanneer de sociale cohesie een versterkt ‘wij en 
ons’ gevoel geeft, kunnen andere partijen of individuelen 
zich uitgesloten voelen.  
 Om goede aanbeveling te doen in toekomstige 
ingrepen bij versterking van sociale cohesie is het 
daarom belangrijk om vooraf na te denken over de 
mogelijk effecten die versterkte sociale cohesie kunnen 
veroorzaken; welke groepen worden verbonden, mogelijk 
uitgesloten worden of achterwege worden gelaten.

2.3 | Invloed sociale cohesie

Sociale structuren kunnen een fundamentele invloed 
hebben op het creëren van een gelukkige, onbezorgde, 
goed opgeleide, gezonde en veilige maatschappij (Putnam 
2000 uit Huygen en de Meere, 2008). Uit het onderzoek 
van de Hart in 2002 bleek dat mensen meer tevreden 
zijn over hun buurt en woonomgeving door de positieve 
effecten van een goede sociale cohesie. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat veiligheid en veiligheidsbeleving in 
de wijk positiever ervaren (de Hart, 2002). Uit meerdere 
onderzoeken blijkt dat sociale cohesie tussen mensen de 
kans op verschillende vormen van criminaliteit tegen kan 

gaan. Dit kan interessant zijn voor de ontwikkeling van de 
wijken Bospolder en Tussendijken. Ten opzichte van de 
afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers in Bospolder 
Tussendijken namelijk verbeterd. In vergelijking met het 
gemiddelde van Rotterdam is er echter nog een slag te 
slaan. Namelijk Wanneer de sociale cohesie versterkt 
kan worden in deze wijken, zou dit mede een positieve 
invloed kunnen hebben op de criminaliteitscijfers. 

Zoals eerder al genoemd, kan de invloed van van een 
versterkte sociale cohesie niet alleen positief uitpakken 
voor een wijk. Hoe groter de interne cohesie van een 
groep wijkbewoners is, des te strikter haar grenzen 
worden gemarkeerd (Schnabel & De Hart, 2008). Het 
vertrouwen tussen groepsleden onderling gaat gepaard 
met een wantrouwen naar anderen.
Er kan geconstateerd worden dat sociale cohesie op 
groepsniveau de sociale cohesie op individueel niveau 
tegen kan gaan. 

Naast een verbeterd veiligheidsgevoel en 
criminaliteitsbestrijding, kunnen verbeterde sociale 
omstandigheden zorgen voor een positieve invloed op 
de ontwikkeling van jongeren in de buurt (Huygen en de 
Meere, 2008). Ondanks het gunstige toekomstperspectief 
voor veel jongeren in Nederland, is er een grote groep 
jongeren voornamelijk afkomstig uit sociaal zwakkere 
milieus, die in het onderwijs, op de arbeid- en woningmarkt 
en in de sociale zekerheid achterblijven (Veenman, 1999). 
Vooral in de wijken Bospolder Tussendijken is te zien aan 
de werkloosheidscijfers en criminaliteit onder jongeren 
dat er nog een slag te slaan is. 
 Wanneer jongeren meer binding hebben met 
de wijk, kan dit gepaard gaan met een beschermende 
invloed en verminderd het risico op probleemgedrag op 
jongeren (Huygen en de Meere, 2008). Op gebied van de 
arbeidsmarkt is te zien dat een omvangrijk netwerk van 
vrienden, kennissen en medeleden van verenigingen 
leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt (Huygen en 
de Meere, 2008). Beide effecten worden veroorzaakt door 
een verbeterde sociale cohesie onder en met jongeren uit 
de wijk. Het bereiken en versterken van sociale cohesie 
onder jongeren zou een eerste aanzet kunnen zijn om de 
kansen en criminaliteit onder jongeren te verbeteren in 
Bospolder Tussendijken. 



Veldacademie  Onderwijs16

2.5 | Conclusie

Allereerst is er een definitie gegeven voor het begrip 
relaties; dit kan uitgelegd worden als een betrekking 
waarin personen, zaken of begrippen tot elkaar staan. 
In dit rapport zal er ingegaan worden op de relatie van 
mens tot mens; niet alleen bloed- of familieband maar 
ook oogcontact wordt al beschouwt als een mogelijke 
relatie. Onder sociale cohesie verstaan we het netwerk 
van relaties en verbindingen onder de mensen in de 
samenleving. Een versterking van sociale cohesie op 
wijkniveau heeft daarom direct betrekking op relaties van 
mens tot mens onderling. Het zorgt ervoor dat mensen 
meer verantwoording dragen voor hun omgeving en 
medemens. Als we dieper ingaan op de invloed van 
een verbeterde sociale cohesie in een wijk is te zien dat 
vanuit onderzoek geconstateerd kan worden dat de 
kansen van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. 
Daarnaast kan een verbeterde sociale cohesie zorgen 
voor minder criminaliteit onder jongeren in de wijk. 
De zelfredzaamheid is groter en dit is fundamenteel 
belangrijk voor een wijk als Bospolder Tussendijken, 
waar de cijfers van criminaliteit en werkloosheid onder 
jongeren vrij negatief uitvallen ten opzichte van het 
gemiddelde in Rotterdam.
 Echter, na onderzoek blijkt dat de effecten van 
een versterkte sociale cohesie niet alleen zorgt voor 
positieve gevolgen. Een versterkte sociale cohesie kan 
namelijk ook zorgen voor uitsluiting van het individu. De 
effecten van sociale cohesie zijn daarmee tweestrijdig. 
Om goede aanbeveling te doen in toekomstige ingrepen 
bij versterking van sociale cohesie is het daarom belangrijk 
om vooraf na te denken over de mogelijk effecten die 
versterkte sociale cohesie kunnen veroorzaken; welke 
groepen worden verbonden, mogelijk uitgesloten 
worden of achterwege worden gelaten. 
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In dit hoofdstuk zal er in het kort een beeld gegeven worden van de huidige situatie in het focusgebied, Bospolder 
en Tussendijken. Hierbij wordt gekeken naar de historische context van de wijken. Hoe is Bospolder ontstaan en 
gegroeid, hoe gaat het nu met BoTu en wat zijn de toekomstplannen. Verder zal er dieper worden ingegaan op 
de huidige cijfers rondom Bospolder en Tussendijken. Wie zijn bijvoorbeeld de bewoners en hoe zit het met de 
woningvoorraad. Dit zal onder andere worden onderzocht door middel van het wijkprofiel en de buurtmonitor. 
Tenslotte zal er een beeld geschetst worden aan de hand van gesprekken met zowel bewoners als organisaties. 
Wat vinden de bewoners zelf van de wijk en wat is er allemaal te doen. Kloppen de cijfers met dat wat de bewoners 
zelf ervaren. Al deze informatie zal wordt in dit hoofdstuk in eerste instantie geïnventariseerd om vervolgens in 
Hoofdstuk 4 hier conclusies en verbanden te trekken.  

3.1 | Verleden, heden en toekomst: 
BoTu in context.

Bospolder Tussendijken is een stadswijk die al dateert 
van voor de oorlog. De wijk wordt begrensd door de 
Delfshavense Schie; een authentiek stukje Rotterdam dat 
onaangetast is gebleven ondanks het bombardement in 
1940.  De Mathenesserweg vormt de grens met de wijk 
Spangen en in het zuidwesten wordt de wijk ingekaderd 
door het nieuwe Dakpark. Sinds 1910 is de wijk bebouwd 
en werd een aanzienlijk deel van de wijk ingevuld met 
sociale woningbouw, ontworpen door architect J.J.P. 
Oud (Oud, Taverne, & Broekhuizen, 2001). In 1943 is 
een deel van de wijk getroffen door het bombardement 
van de geallieerden, hierbij vielen 326 doden. Het 
bombardement liet een groot gat achter in het midden 
van de wijk Tussendijken. Als gevolg werd hier het park 
1943 aangelegd ter herinnering aan dit bombardement. 
De vernieling gaf ook ruimte aan het grote visserijplein, 
waar nu twee keer per week een grote markt plaatsvindt. 
Beide plaatsen zijn een belangrijke ontmoetingsplek in 
de wijken geworden  waar jong en oud samenkomen. Op 
het plein is er een cultureel centrum gebouwd waarin de 
bibliotheek, woonkamer voor de wijk, sportgelegenheid 
en aanspreekpunt van de gemeente zijn gehuisvest.

In de jaren vijftig is de wijk herbouwd en deze jaren 
vijftiger stijl is goed terug te zien in de architectuur 
van de wijk en de huidige staat van het bestaande 
woningaanbod. De bouwstijl is vrij traditioneel voor 
deze tijd; het bouwblok omsluit vaak een private 
of collectieve tuin. Hierdoor bevindt veel groen en 
ontmoeting- en ontspanningsplekken achter gesloten 
hekken en bebouwing. De wijken stonden bekend als 

het ‘wilde westen’ van Rotterdam, veel criminaliteit 
en slechte woningbouw zorgde voor veel overlast. De 
verhalen van bewoners over de wijk 30 jaar geleden, 
waarin 112 bellen normaal bijna normaal werd, doen 
eer aan het label van het voormalig ‘Wilde Westen’ 
van Rotterdam. Sinds de jaren 80 zijn er veel woningen 
gesloopt en is er plaats gemaakt voor nieuwbouw.  
Dit trok nieuwe mensen naar de wijk met een hoger 
inkomen en zorgde voor een gemixte samenstelling dan 
voorheen. 

In vergelijking met de andere wijken in Rotterdam 
behoort Bospolder-Tussendijken tot de sociaal-
economisch zwakste wijken. (Herijkt Gebiedsplan 
Delfshaven 2016-2018). Daarnaast is Bospolder-
Tussendijken een belangrijke wijk als het gaat om 
energietransitie. De wijk zal als voorbeeld worden 
gesteld voor de energietransformatie van energiearme 
wijken in Rotterdam. Dit doet veel stof opwaaien onder 
de bewoners. Aangezien veel bewoners eerder van dag 
tot dag leven om te overleven, zijn duurzame ingrepen 
die op langer termijn invloed hebben, een ver weg van 
hun bed show. Daarnaast zijn ze bang dat, wanneer de 
woningen gerenoveerd zijn, de bewoners de huur van hun 
eigen huizen niet meer kunnen betalen en zo verdrongen 
worden uit hun wijk. Elke ingreep gaat daarmee gepaard 
met tegenstrijdige gevoelens; wanneer de omgeving 
en woningbouw verbeterd, wordt de kans ook groter 
dat de deze mensen zouden moeten verhuizen uit hun 
wijk en sociale netwerk. Dit heeft invloed op de sociale 
cohesie van de wijk; een islamitische vrouw gaf  in één 
van de gesprekken aan dat ze eerder goed contact had 
met haar buren, nu zijn helaas drie families verhuist en 
verviel het contact.

3 PROFIELSCHETS FOCUS-  
GEBIED
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Het hier en nu: de context
De wijken Bospolder en Tussendijken zijn gelegen in het 
westelijke gedeelte van Rotterdam. 
Het gebied vormt een transitite tussen het stedelijke 
centrum en de suburbane buitenwijken. Het karakter van 
beide gebieden komt samen in Bospolder Tussendijken; 
een spanningsveld tussen stad en land. De directe ligging 
aan het centrum maakt de bereikbaarheid van het gebied 
zeer gunstig. Zowel te voet, met de fiets of openbaar 
vervoer is hartje Rotterdam binnen handbereik. Tevens 
rijdt je met de auto zo de snelweg op en is Schiedam met 
het openbaar vervoer binnen 10 minuten te bereiken 
(afbeelding 2). De gunstige ligging en de relatief lage 
huizen/huurprijzen maakt de wijk steeds populairder 
onder woningzoekenden. 

De wijken Bospolder Tussendijken worden vaak in 
één adem genoemd en zijn ook wel bekend is onder 
de naam BoTu. Hoewel ze vaak gezien en behandeld 
worden als twee wijken zijn het toch echt twee wijken. 
De wijken worden gescheiden door de Schiedamseweg; 
Tussendijken ten noorden en Bospolder ten zuiden van de 
weg. De Schiedamseweg is één van de hoofdaders richting 
het centrum van Rotterdam. Bijna alle detailhandels 
(supermarkten, drogisterijen, kledingwinkels, etc.) en 
horecagelegenheden bevinden zich langs deze weg 
(zie afbeelding 3). Een andere belangrijke locatie is het 

Visserijplein gelegen in Tussendijken. Elke donderdag en 
zaterdag is er een (multiculturele) markt op dit plein. Deze 
markt trekt veel mensen, zowel mensen uit de wijk als 
daarbuiten (Gemeente Rotterdam, z.d.). In tegenstelling 
tot de markt bij Blaak, kan deze markt nog echt gezien 
worden als een volksmarkt waar je voor een betaalbaar 
bedrag levensmiddelen kunt aanschaff en. 
 Er zijn meerdere plannen voor de toekomst van 
Bospolder en Tussendijken. Ze worden beiden gezien als 
voorbeeldwijke, waarbij de energietransitie een belangrijke 
rol speelt. De gemeente zal zich met name focussen op de 
woningmarkt. Deze zouden zij graag willen diversifiëren 
door middel van nieuwbouw en renovatie (Gemeente 
Rotterdam, 2007-a). Hiermee hopen ze een nieuw soort 
publiek aan te trekken, een sociaal-economisch sterkere 
groep. In oudere visiedocumenten zetten ze nog aan 
tot gentrificatie van de wijken in Delfshaven. Later keert 
de gemeente zich af van deze term door de negatieve 
implicaties die het met zich meedraagt. Het gaat niet 
langer over gentrificatie, maar het aantrekken van sociaal-
economisch sterke groepen waaraan de zwakkere groepen 
zich kunnen optrekken (Gemeente Rotterdam, 2007-b). 
Hoewel dit op papier erg mooi lijkt, bestaat er veel twijfel 
onder de mensen. Uit gesprekken met bewoners en 
initiatiefnemers uit de wijk blijkt dat velen bang zijn voor 
de gevolgen. Al heeft  het beestje nu een andere naam, 
het principe blijft  hetzelfde. De bewoners zijn bang dat ze 

Afbeelding 2: Openbaar vervoer, Bron: eigen afbeelding, Data: maps.google.nl
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uiteindelijk uit hun eigen buurt zullen worden gejaagd. Na 
renovatie of nieuwbouw stijgen de huizenprijzen, iets wat 
de huidige bewoner vaak niet kunnen betalen. Op deze 
manier zullen de problemen die nu in de wijk heersen niet 
worden opgelost, maar worden verplaatst naar een andere 
wijk. De veranderingen die de aankomende jaren zullen 
plaatsvinden in de wijk zullen dus zeer bepalend zijn voor 
de toekomst van de twee wijken en haar bewoners. Iets 
wat zal blijken uit dit onderzoek is de waarde en potentie 
die de huidige bewoners al met zich meedragen. Is het 
daadwerkelijk noodzakelijk een “sterkere” groep mensen 
aan te trekken om deze buurten te laten bloeien of kunnen 
de huidige bewoners dat heel goed zelf?

Energietransitie Bospolder en Tussendijken
Op het moment behoort Bospolder-Tussendijken tot 
de sociaal - economisch zwakste wijken van Rotterdam 
(Herijkt Gebiedsplan Delfshaven 2016-2018). Daarnaast is 
Bospolder-Tussendijken een belangrijke wijk als het gaat 
om energietransitie. De wijk zal als voorbeeld worden 
gesteld voor de energietransformatie van energiearme 
wijken in Rotterdam. Langzaam kleurt de kaart met 
energielabels groen (afbeelding 5). Dit doet veel stof 
opwaaien onder de bewoners. Er liggen in Botu veel 
uitdagingen om de economische kansen voor de bewoners 
te verbeteren door middel van een sociale oplossing. 
Door middel van de bouw van nieuwe huisvesting heeft  
de wijk zich gericht op het winnen en/of behouden van 
andere doelgroepen (Herrijkt Gebiedsplan, 2018).
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Afbeelding 3: Electriciteitverbruik, Bron: eigen afbeelding

Schiedamseweg, bron: Frank de Roo, 2018 (ad.nl)
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3.2 BoTu in Cijfers

De Bewoners
Etnische achtergronden
In de wijken Bospolder en Tussendijken is er aan diversiteit 
geen gebrek. De wijk kenmerkt zich door een steeds 
groter wordend deel bewoners met een niet-westerse 
afkomst (Herijkt Gebiedsplan Delfshaven 2016-2018, 
z.d.). Op het moment laat het wijkprofiel van BoTu een 
multicultureel pallet zien aan verschillende achtergronden 
en meervoudige identiteiten. De percentuele verschillen 
onder de verschillende groepen wordt steeds kleiner. Zo is 
het gemiddelde percentage autochtonen in de Gemeente 
Rotterdam nog ruim 50 procent, terwijl in BoTu maar 
een kwart autochtoon is (Grafiek 2). Vooral bewoners 
met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn in 
grotere aantallen gerepresenteerd in de twee wijken. Dit 
betekent een smeltkroes aan culturen en identiteiten, die 
ieder zo zijn eigen gebruiken en wensen kent. Deze grote 
diversiteit kan een buurt sterker maken en de diversiteit 
in voorzieningen vergroten. Dit is met name te zien aan de 
voorzieningen gelokaliseerd aan de Schieweg waar vele 
uiteenlopende winkels en restaurants zijn gevestigt. Een 
grote groep met vele verschillende mensen kan ook leiden 
tot botsingen. Iedereen heeft  een andere achtergrond met 
andere gedachtegangen en levensstijlen. Dit op zich hoeft  
niet iets negatiefs te betekenen, maar de kans op conflict 
groeit hierdoor wel. 

Leeft ijd
Qua leeft ijdsgroepen in de wijk zijn de percentages 
in vergelijking met het gemiddelde van Rotterdam 
redelijk gelijk (Grafiek 1). Het enige dat opvalt is dat er 
minder ouderen in de wijk wonen, met name bewoners 
vanaf 68 jaar. In tegenstelling is het percentage jeugd, 
met een leeft ijd tussen de 13 en 22 jaar, een beetje 
hoger. De wijken zijn wat betreft  samenstelling dus 
relatief jong. Dit is ook terug te zien in de cijfers 
omtrent de huishoudenssamenstelling. Met name in 
Bospolder wonen meer gezinnen met kinderen, in 
tegenstelling tot Tussendijken; daar zijn juist meer 
eenpersoonshuishoudens te vinden. Tevens zijn de 
gezinnen in omvang vaak groter. Het aantal kinderen 
per huishouden ligt hoger dan het gemiddelde van 
Rotterdam, waarbij ook hier weer de wijk Bospolder 
eruit springt. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk voor 
deze afwijkingen. Dit kan liggen aan de voorzieningen en 
locatie van de wijk, aan de (culturele) achtergronden en 
levensstijlen van de huidige bewoners, maar ook aan het 
bestaande woningaanbod. 

Huisje, boompje beestje.
woningaanbod
Het woningaanbod in Bospolder en Tussendijken 
eentonig noemen gaat misschien een stapje te ver, 
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Grafiek 1: Leeft ijden, Bron: rotterdam.buurtmonitor, 2018

Grafiek 2: etniciteit, Bron: rotterdam.buurtmonitor, 2018
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maar in vergelijking met de rest van Rotterdam 
missen de wijken wel een stukje variatie in de huidige 
woningvoorraad. De verhouding tussen sociale huur- en 
koopwoningen valt in het bijzonder op. In Bospolder is 
ruim tachtig procent van de woningen sociale huur en in 
Tussendijken is dit bijna negentig procent. Dit ligt al snel 
twintig procent boven het gemiddelde van Rotterdam. 
Het aanbod in koopwoningen is hierdoor zeer beperkt 
(Gemeente Rotterdam, 2018-a). 
 De diversiteit in woningtypologieën is tevens 
in zekere maten gebrekkig (grafiek 3). Er zijn nauwelijks 
eengezinswoningen te vinden in de twee buurten, in 
tegenstelling tot het gemiddelde van Rotterdam van 
ruim één vierde van de totale woningvoorraad. Vooral 
Portiek-, Beneden- en Etagewoningen zijn typologieën 
die veel voorkomen in de wijk. Hierbij heeft een hoog 
percentage Portiek- en Etagewoningen geen lift. Dit 
maakt de woningen ontoegankelijk voor de kwetsbare 
doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een 
lichamelijke beperking. Deze woningen vallen in de 
categorie kwetsbare meergezinswoningen. In Bospolder 
en Tussendijken valt ongeveer 20 procent van alle 
woningen in deze categorie, ruim 6 procent hoger dan 
het Rotterdams gemiddelde. 
 De cijfers met betrekking tot de grote van de 
woningen komen redelijk overeen met het Rotterdams 
gemiddelde met uitzondering van een kleine afwijking 
hier en daar (grafiek 6). In BoTu zijn er in verhouding 
iets meer kleinere woningen met minder kamers, dan 
woningen met een groot oppervlakte (120 m2 of meer) 
en meer kamers.  Ondanks dat de oppervlakte redelijk 
gemiddeld zijn is er wel vaker sprake van overbezetting. 
Dit kan negatieve gevolgende hebben voor de bewoners 
van deze overbezette woningen. Zo kan het bijvoorbeeld 
voor kinderen lastiger zijn om zich te concentreren op 
hun huiswerk of blijven ze langer van huis weg om de 
drukte te ontkomen. 
 De gemiddelde WOZ waarde van de woningen 
ligt echter een stuk lager (grafiek 4). Het verschil in 
WOZ waarde is hierbij niet geheel te verklaren door de 
grotere hoeveelheid kleinere woningen. Ruim de helft 
van alle woningen in Bospolder vallen in de categorie 
50.000 tot 100.000 euro en in Tussendijken is dit zelf 
65 procent van alle woningen. Het aantal beschikbare 
woningen daalt snel na de 150.000 euro en woningen 
met een WOZ waarde hoger dan 300.000 zijn er eigenlijk 
niet. 

Het woningaanbod en de kwaliteit ervan heeft invloed 
op de toegankelijkheid van de wijk. Door een gebrek 
aan koopwoningen, eengezinswoningen en woningen 
toegankelijk per lift blijven bepaalde doelgroepen 
mogelijk weg uit de wijk. Tevens heeft dit tot gevolg 
dat de sociaal-economische samenstelling van de wijk 
daardoor in zekere maten monotoon blijft. Daarbij 
belemmerd het mensen door te groeien in hun eigen 
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Grafiek 3: Woningtypologien, Bron: rotterdam.buurtmonitor, 2018

Afbeelding 7: Woningtype, Bron: arcgis, 2016
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wijk. Wanneer zij nu stijgen op de sociaal economische 
ladder

Nu valt het in dit opzicht mee in Bospolder en 
Tussendijken in vergelijking met meerdere wijken in 
Rotterdam Zuid, maar er is zeker verbetering mogelijk. 

Woningkwaliteit
De kwaliteit van de woningen beïnvloed onder andere 
de WOZ-waarde van de huizen, het woongenot van de 
bewoners en de woonkansen voor mensen uit de wijk 
en daarbuiten. Aan de hand van het wijkprofiel wordt 
het al snel duidelijk dat het vastgoed in de wijken zowel 
op objectief als subjectief gebied beneden gemiddeld 
scoren (zie de bijlage). Bospolder wordt het slechts 
beoordeelt, maar Tussendijken volgt hier kort op. De 
woningen hebben over het algemeen een gebrek aan extra 
ruimtelijke kwaliteit. Objectief gezien scoren de woningen 
en de gebouwen zelf slecht op het gebied van onderhoud. 
Als dit de aankomende jaren niet wordt aangepakt zal 
deze waardering blijven dalen. De bewoners zelf zijn 
over het algemeen ook niet helemaal tevreden met hun 
woningen. Hoewel de woninggrootte en woningtypes niet 
altijd helemaal aansluiten is men hierover nog redelijk 
content; al kan het een stuk beter. Het is vooral de prijs-
kwaliteitverhouding, het comfort van de woningen, de 
veiligheid en de aantrekkelijkheid van de woningen 

waarover bewoners ontevreden zijn. Er is dus nog genoeg 
verbeterpunten wanneer het gaat om de woningen in 
Bospolder en Tussendijken. Hier liggen mogelijk kansen in 
combinatie met de energietransitie en het verbreden van 
de woningvoorraad. Dit is een probleem die in de nabije 
toekomst zal moeten worden aangepakt.
 Het woningaanbod en de kwaliteit ervan 
heeft  invloed op de toegankelijkheid van de wijk. Door 
een gebrek aan koopwoningen, eengezinswoningen 
en woningen toegankelijk per lift  blijven bepaalde 
doelgroepen mogelijk weg uit de wijk. Tevens heeft  dit 
tot gevolg dat de sociaal-economische samenstelling van 
de wijk daardoor in zekere mate monotoon blijft . Nu valt 
het in dit opzicht mee in Bospolder en Tussendijken in 
vergelijking met meerdere wijken in Rotterdam Zuid, maar 
er is zeker verbetering mogelijk. 

De openbare ruimte; ruimte voor 
ontmoetingen 
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het 
functioneren van een wijk. Mensen maken er gebruik 
van om zich van A naar B te verplaatsen, maar maken 
er ook gebruik van wanneer ze willen recreëren. Het is 
de ruimte waar we andere ontmoeten, zowel bewust 
als onbewust. Onderweg naar de supermarkt of de 
bushalte kom je de buren tegen of een collega, in het 

Grafiek 6: Woningoppervlakte in m2, bron: Gemeente Rotterdam, 2014 

Grafiek 5: Bezettingsgraad woningen, bron: Gemeente Rotterdam, 2014 Grafiek 4: WOZ waarde, bron: Gemeente Rotterdam, 2014 
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park spreek je af op een mooie zomeravond om met 
z’n alle te barbecuen en elke zaterdag is er altijd wel 
iemand aan het voetballen in het speeltuintje om de 
hoek. Een kwalitatief goede openbare ruimte kan dus 
veel betekenen voor een buurt. Ook de beschikbare 
voorzieningen kunnen bijdragen aan een leefbare wijk 
voor iedereen. Is de openbare ruimte toegankelijk 
voor iedereen en zijn de voorzieningen makkelijk te 
bereiken? Wanneer een openbare ruimte een hoge 
kwaliteit heeft, neemt het aantal mogelijke activiteiten 
(sociale, recreatieve, actieve, etc.) toe. Een groei in 
activiteiten mogelijkheden vermeerderd tevens de kans 
op (spontane) sociale interactie tussen de verschillende 
participanten (Gehl, 2010).
 Bospolder en Tussendijken scoren objectief 
gezien goed op het gebied van openbare ruimte en 
voorzieningen. Er zijn voldoende voorzieningen binnen 
handbereik; aan de schiedamseweg is een grote 
verscheidenheid aan winkels te vinden en zowel de tram 
als de metro zijn goed bereikbaar vanuit alle delen van 
Bospolder en Tussendijken. De openbare ruimte zou 
volgens de cijfers tevens goed onderhouden zijn; parkjes 
en speeltuinen zijn er in overvloed. De subjectieve 
cijfers geven echter een heel ander beeld. De bewoners 
lijken over het algemeen ontevreden te zijn over de 
beschikbare openbare ruimte. Ze ervaren veel overlast 
van zwerfafval en het onderhoud in het algemeen is 
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Foto’s 1-8: Openbare Ruimtes Bospolder & Tussendijken, bron: eigen foto’s, behalve foto 3: Bas Czerwinksi, 2010 (nrc.nl)
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Foto’s 1-8: Openbare Ruimtes Bospolder & Tussendijken, bron: eigen foto’s, behalve foto 3: Bas Czerwinksi, 2010 (nrc.nl)
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achterstallig. Er is gebruikers groen aanwezig in beide 
wijken, maar deze zijn niet altijd van even goede 
kwaliteit. Ze missen een aantal binnen en buiten 
sportmogelijkheden en aan actief/esthetisch groen is 
een gebrek. Het feit dat de bewoners zelf niet geheel 
tevreden zijn over de openbare ruimte is een probleem. 
Dit betekent dat deze ruimtes minder snel gebruikt 
worden en hierdoor mogelijk het contact met andere 
bewoners ook minder wordt. Daarbij hebben slecht 
onderhouden openbares ruimte een negatieve invloed 
op het veiligheidsgevoel en de leefkwaliteit (Gemeente 
Rotterdam, 2016-c). Criminaliteit en onveilige situaties 
weerhouden mensen ervan om bepaalde (openbare) 
ruimtes te gebruiken tijdens bepaalde tijden of in zijn 
geheel. 
 Het verkeer is eveneens een probleem. Er wordt 
vaak agressief gereden met de auto en er is behoefte 
aan meer veilige voet- en fietspaden. Wel zijn de 
bewoners zeer tevreden over de andere voorzieningen. 
Er is voldoende keuze en bijna altijd dichtbij. Met het 
openbaar vervoer is het centrum van Rotterdam en 
Schiedam voor iedereen goed bereikbaar. 

Hoewel er relatief veel openbare ruimtes te vinden zijn in 
Bospolder Tussendijken, is er een gebrek aan diversiteit. 
Over het algemeen zijn veel openbare ruimtes gericht 
op een kleinere groep mensen, gezinnen met kinderen 
onder de twaalf. Daarentegen zijn er ook een aantal 
openbare ruimtes (foto 4, 6 & 7) die ontworpen zijn 
voor iedereen. Deze ruimtes zijn vaak ongedefinieerd 
en maken het moeilijk voor mensen om zich er echt 
thuis te voelen en het zich eigen te maken. Hierdoor 
ontstaat een soort niemandsland die beperkt gebruikt 
worden en alleen wanneer alle overige omstandigheden 
(weer, geplande sociale activiteiten, noodzakelijke 
activiteiten) dat specifiek toelaten (Teeuw, Aalbers, De 
Koning & Stukje, 2010)

6-12 jaar0-12 jaar Alle Leeftijden

1
2

3

8

6

5

7

4



Veldacademie  Onderwijs28

Een veilige haven
De veiligheid in Bospolder en Tussendijken is over de 
laatste jaren sterk verbeterd (Gemeente Rotterdam, 
2016-a). Er zijn minder diefstallen, inbraken, vernielingen 
en geweldplegingen. In sommige opzichten doen de 
wijken het zelfs beter dan het Rotterdams gemiddelde. 
De cijfers omtrent kleinschalige buitenbranden zijn 
de enige die er echt uitspringen. In Rotterdam zijn 
er gemiddeld 6 buitenbranden per honderd hectare. 
In Bospolder en Tussendijken is dit getal 4 keer zo 
hoog met een gemiddelde van 26 buitenbranden per 
honderd hectare (Gemeente Rotterdam, 2016-b). Dit 
gegeven komt ook naar voren in de gesprekken met 
buurtbewoners. Er gaan veel auto’s in vlammen op en 
vuilcontainers worden opgeblazen met vuurwerk. Dit 
draagt mogelijk bij aan het gevoel van onveiligheid dat 
vele bewoners nog steeds met zich meedragen. Objectief 
gezien gaat het goed met de wijken qua veiligheid. Deze 
cijfers worden echter niet gereflecteerd in het subjectieve 
veiligheidsgevoel. Hoewel er in sommige opzichten een 
kleine verbetering is te zien, verslechterd het beeld 
bij anderen. Bewoners geven aan dat fietsendiefstal, 
bedreigingen, intimidatie, drugsproblemen en overlast 
van jongeren een veel voorkomend probleem is. Het gaat 
hierbij vaak om incidenten die - om wat voor reden dan 
ook - niet worden aangegeven bij de politie, maar wel 
degelijk invloed hebben op het veiligheidsgevoel. Dit 
kan gevolgen hebben voor het dagelijkse doen en laten 
van de mensen uit de wijk. Zo vermijden ze mogelijk 
bepaalde plekken of gaan ze na een bepaalde tijd niet 
meer de deur uit. Het kan ook invloed hebben op hoe 
mensen naar bepaalde buurtbewoners kijken.  Als een 
zekere groep jongeren elke keer overlast veroorzaakt, 
dan kan dit negatieve imago overslaan op alle jongeren. 
Hierdoor kunnen er mogelijk wrijvingen ontstaan tussen 
verschillende groepen. 

Jongeren vormen een kwetsbare groep in deze wijk; 
het is belangrijk dat jongeren in een veilige omgeving 
kunnen opgroeien. Wat het probleem echter complex 
maakt is dat de jongeren niet alleen slachtoffer zijn, maar 
in sommige gevallen ook de dader. Uit de cijfers blijkt 
dat jeugdcriminaliteit een probleem vormt in BoTu, met 
name wanneer men deze vergelijkt met het gemiddelde 
van Rotterdam. Criminaliteit onder jongeren heeft een 
negatieve invloed op de buurt waarin ze wonen en hun 
kansen voor de toekomst. Kinderen voelen zich niet altijd 
veilig tijdens het buitenspelen, worden lastig gevallen 
of worden geconfronteerd met drank en drugsgebruik. 
Kinderen groeien hierdoor op in een omgeving met 
vele negatieve rolmodellen. De kans dat zij uiteindelijk 
dezelfde kant op gaan is hierdoor groter. Het leven van de 
jeugd - maar ook dat van andere bewoners - speelt zich 
tevens overwegend af op straat. Hierdoor wordt de kans 
nog groter dat ze in aanraking komen met criminaliteit.
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Grafiek 7: Veiligheid binnen en buitenshuis, bron: Gemeente Rotterdam, 2017 (rotterdam.buurtmonitor.nl)

Grafiek 8: Jeugdcriminaliteit en overlast, bron: Gemeente Rotterdam, 2017 (rotterdam.buurtmonitor.nl)

Grafiek 9: Veiligheid binnen en buitenshuis, bron: Gemeente Rotterdam, 2017 (rotterdam.buurtmonitor.nl)
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3.3 | Aan de Praat

De Bewoners: kinderen (6-15 jaar)
Kinderen zijn vaak een directe en eerlijke bewonersgroep 
als het gaat om interviews. Deze groep is niet snel bang 
om hun ongezouten mening te vertellen. In bospolder/
tussendijken is de grootte van deze groep 14% 
(Buurtmonitor, 2018).

‘...er is hier niets voor ons te 
doen, alleen voor de kleine 

kinderen....ja! wij willen alleen 
voetballen’  

14 jarige, woonachtig in Bospolder.

In de gesprekken met de bewoners is er allereerst 
gesproken met een groep van 6 jonge kinderen in de 
leeftijdscategorie van 12/14 jaar.  Zij bevestigden ons 
vermoeden omtrent de faciliteiten voor de wat oudere 
kinderen rond de 12-15 jaar. Ze gaven aan dat de meeste 
faciliteiten zich richtten op de jongste doelgroep. In het 
park 1943 is er ruimte gemaakt voor speeltoestellen voor 
de allerkleinsten en een panna kooi. Het voormalige 
voetbalveld had plaats moeten maken voor deze 
faciliteiten. Het dakpark bleek niet een plek te zijn waar 
ze vaak naar toe gingen. Ze misten een plek in de wijk om 
gewoon te zitten en waar ze niet raar worden aangekeken. 
De bewonersgroep waar ze het minste mee hadden waren 
de Bulgaren; zij pakten al hun hang/zitplekken af. ‘Dat valt 
toch best mee..’; zegt zijn vriend; ‘...we kunnen hier nog 
wel zitten, het is alleen niet erg veilig ‘s avonds.’ Dit wordt 
veroorzaakt doordat de verlichting van het plein niet meer 
werkt. Dit zorgde voor een groter gevoel van onveiligheid 
bij de jongere doelgroep. Wat opvallend is dat we niet veel 
meiden rond de 12-15 hebben kunnen spreken. Op straat 
was deze bevolkingsgroep in veel mindere grote mate 
aanwezig dan de jongens. Dit zou ook te maken kunnen 
hebben met het gemis aan faciliteiten voor deze doelgroep 
of een cultuurverschil.

De Bewoners: jong volwassenen (15-23 jaar)
De jongvolwassenen zijn een belangrijke doelgroep als het 
gaat om de sociaal-economische situatie van Bospolder/
Tussendijken. Ze staan aan het begin van hun ontwikkeling 
tot volwassen onderdeel van de samenleving in BoTu. 
Deze leeftijdsgroep kan tevens een voorbeeldfunctie of 
rolmodel binnen de wijk zijn voor de jongste doelgroep. 
Het gezegde luidt ook wel: goed voorbeeld doet goed 
volgen! En dit geldt ook zeker voor deze jongvolwassen 

groep. De groep betreft zo’n 48% van het totale 
inwoneraantal in de wijk (Buurtmonitor, 2018). In de 
praktijk zie je deze groep echter bijna niet terug in de 
straten van Bospolder/Tussendijken. 
De Bouwkeet is een makerspace in de wijk, er worden gratis 
praktische lessen gegeven aan de jongste leeftijdscategorie. 
Een medewerkster stond ons te woord en gaf aan dat 
deze lessen wel degelijk een positieve ontwikkeling 
kunnen hebben op de praktische ontwikkeling en sociale 
vaardigheden van de jongeren in Botu. Opvallend is dat de 
lessen gegeven worden aan de jongste doelgroep (tot 15) 
en volwassenen. De groep jongvolwassenen (15-23) blijft 
onbereikbaar en valt buiten de Botu. 
Een initiatief die zich in het verleden wel eens gericht heeft 
op deze doelgroep is de waterstokerij. 

De waterstokerij was oorspronkelijk bedoeld voor de 
(hang)jongeren in deze leeftijdscategorie. Het idee was 
dat de jongeren de plek zouden opknappen en zo hun 
eigen buurthuis konden verdienen. In theorie zou het een 
goed idee kunnen zijn voor de overlast en criminaliteit 
die veroorzaakt werd door de jongeren van deze 
leeftijdscategorie. Echter, bleek uiteindelijk dat de jongeren 
het zelf flink verziekt hebben. De meesten misdroegen zich; 
het ging van kwaad tot erger. Van stelen tot het bedreigen 
van de eigenaren van het pand. Op een gegeven moment 
zeiden de jongeren dat de eigenaar maar weg moest gaan, 
want het was ‘hun’ pand. Dat dit zou uit de hand zou lopen 
had de eigenaar niet verwacht. Juist omdat ze de jongeren 
totaal vrij hadden gelaten in het beheer ging het fout. Van 
te voren hadden er duidelijk afspraken en regels opgesteld 
moeten worden om misverstanden in beheer en eigenaar 
te  voorkomen.

De Bewoners: volwassenen (23-54)
De reacties uit de interviews onder de leeftijdscategorie 
(23-54) zijn zeer divers. De groep heeft wisselende belan-
gen: kinderen, veiligheid en levendigheid in de buurt.

‘...de enige reden dat ik in deze 
wijk wil wonen, is mijn huis.’ 

Armeense vrouw, woonachtig in Bospolder.

In het eerste interview is er gesproken met een Armeense 
vrouw van rond de 50 jaar jong. Ze is moeder van twee 
zonen en een succesvolle ondernemers dochter. Haar 
beeld van de wijk was vrij negatief als het aankomt op de 
verbinding en sociale cohesie in de wijk. Ze had zich veel 
ingezet om deze situatie te verbeteren, echter mocht het 
niet baten. Volgens haar leefden veel groepen langs elkaar 



Bospolder & Tussendijken, Rotterdam 31

heen. Ze had geprobeerd om deze groepen te ‘helpen’ 
maar er kwam geen waardering. Als ze een terrasje wilde 
pakken, ging ze toch maar naar het centrum, er was hier 
namelijk geen leuke plek om te zitten. De enige reden 
dat ze in deze buurt bleef wonen, was haar eigen huis. Ze 
kon verder geen enkele plek aanwijzen in de buurt die ze 
gebruikte, behalve dan het bankje in het park waar ze op 
het moment gebruik van maakte. 
 Naast de armeense vrouw is er ook gesproken 
met een islamitische vrouw bij het driehoeksplein. Haar 
geloof en bijkomende tradities bepaalde vooral het ritme 
van de dag; ze bidt vijf keer per dag en daarnaast zorgde ze 
als huisvrouw voor haar kinderen. De wijk was niet veilig 
volgens haar. Er was veel zinloze criminaliteit; vooral rond 
de feestdagen werden er politiecamera’s opgeblazen en 
auto’s in de brand gezet. 
 Bijzonder was dat ze veel mensen kende uit de 
omringende wijk . De islamitische vrouwen in de wijk komen 
vaak bij elkaar op het driehoeksplein. Deze plek heeft  een 
belangrijke sociale bestemming voor deze doelgroep. Wat 
opviel was dat er in deze groep niet veel diversiteit terug te 
zien was; het waren allemaal islamitische moeders. Hier is 
ook weer te zien dat een bepaalde groep elkaar opzoekt.

De Bewoners: Ouderen (55+ jaar)
De ouderen van de wijk kunnen vallen onder de kwetsbare 
bewonersgroep. Zeker bij de planning van infrastructuur 
moeten we al rekening houden met de verslechterde 
mobiliteit van ouderen. Toch is er ook een groep vitale 
ouderen in Bospolder Tussendijken welke nog volop 

meedraait met de samenleving. Ze vormen een bron van 
informatie en kennis over voorgaande tijden. In Nederland 
kampt echter 40 procent van de ouderen met gevoelens 
van  eenzaamheid (Nationaal ouderenfonds, 2012).  Het is 
dus zeer belangrijk dat, ondanks leeft ijd of achteruitgang 
de gezondheid van ouderen, deze bewonersgroep zich 
blijft  betrokken voelen bij de wijk. In Botu is de grootte 
van deze groep 11,4% van de totale bewonersgroep 
(Buurtmonitor, 2018). 

In BoTu is er onder andere gesproken met een man rond 
de leeft ijd 58 jaar van Surinaamse afkomst. De man was 
werkzaam geweest als havenmedewerker, maar is nu 
helaas ongeschikt verklaard vanwege twee operaties aan 
zijn ogen. Ondanks het verlies van beide ouders en het feit 
dat hij de psychiater veelal bezocht, stond hij zeer positief 
in het leven. Hij gaf aan dat hij eerder in Rotterdam Zuid 
had gewoond aangezien er toen geen plek was voor hem 
in Botu. Nu woonde hij er echter wel, vlakbij zijn overige 
familie en dat maakte hem erg gelukkig. Hij kwam veel bij 
het buurthuis Pier 80 om daar zijn vrienden te ontmoeten 
voor een potje voetbal. De man was bijzonder fit; hij liep 
ook hard met een groep en sprak geregeld met hen af bij 
de Euromast. De man gaf aan dat hij erg tevreden met de 
buurt, de initiatieven en de mensen.

De Initiatieven: Pier 80
In Rotterdam zijn er 42 wijken die de afgelopen maanden 
een eigen ‘Huis van de wijk’ kregen. In het hart van de 
wijken Bospolder en Tussendijken ligt het buurtcentrum 

Besouk Delfshaven in park 1943, bron: de groene agenda, z.d.
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Pier 80; ook wel Huis van de wijk genoemd. Het centrum 
is een plek waar de gemeente, de bibliotheek, sportzaal 
samenkomen. 
 De accommodatie kan ook tevens afgehuurd 
worden voor verschillende doeleinden en activiteiten in 
de wijk (Wijkcentrum Pier 80, z.d.). Na een maandenlange 
verbouwing is het een licht, open en transparant centrum 
geworden waar ontmoeting en ondersteuning van 
diverse activiteiten in de wijk kan plaatsvinden. Naast 
de activiteiten kan er in Pier 80 ook om ondersteuning 
gevraagd worden bij mantelzorg, ontmoeting en samen 
eten. 

‘voor mij is deze plek echt be-
langrijk, ze kan hier terecht 

voor computerproblemen maar 
ook als ik gewoon zin heb in 

een potje voetbal, ik mag altijd 
meedoen’ 

Surinaamse bewoner, woonachtig in Tussendijken

De Initiatieven: Schiezicht 
Aan de Spangesekade en Mathenesserdijk ligt de 
wijkonderneming en ontmoetingsplaats Schiezicht. 
Het initiatief heeft twee voornaamste doelen namelijk 
de directe leefomgeving van en rondom Schiezicht 
verbeteren en de bewonersparticipatie te stimuleren 
en faciliteren in de wijk Tussendijken. Dit doet de 
onderneming door ondersteuning te bieden bij diverse 
processen van incidentele (bewoners)initiatieven en 
activiteiten. Ze bevorderen hierbij de participatie onder 
verschillende partijen en versterken op deze manier de 
samenwerkingsband tussen bewoners en ondernemers. 
Schiezicht biedt fysieke ruimte aan verschillende 
initiatieven in de wijk zoals werk- of vergaderplek, broed- 
of ontmoetingsplaats en biedt waar nodig advies. Op deze 
manier is er aandacht voor de kansen en mogelijkheden 
van mensen die bijdragen aan de sociaal-economische 
situatie in de wijk. 

Het kade-atelier is in gebruik als parttime werkplek voor 
diverse creatieve ondernemers uit de buurt, zoals Concept 
Circus, Healing Places, en sociaal-maatschappelijke 
initiatieven zoals Starters4Communities.  Daarnaast is de 
kade-kantine op vrijdagmiddagen en zaterdagmiddagen 
getransformeerd tot een pop up wijkpunt. De kantine 
biedt ook plek voor aanschuifmaaltijden onder de naam 
‘Schaften aan de Schie’. 
 De witte kamer in het gebouw wordt regelmatig 
benut als vergaderruimte, maar ook als yogastudio. 
Schiezicht richt zich ook tot jongeren in de wijk door het 

organiseren van singer-songwriters middagen. 
 De ouderen kunnen hun hart ophalen tijdens 
de SeniorenSoos middagen. Het doel van deze creatieve 
samenkomsten is om het sociaal isolement onder ouderen 
te doorbreken en daarmee hun welzijn te verbeteren. Tot 
slot wordt het Dijkdok gebruikt door twee creatieve en 
sociale ondernemers uit de buurt onder de bedrijfsnaam 
PuRRR. Trotse ondernemer van PuRRR is Christy de Wit, 
actief als illustrator en grafisch tekenaar.  

‘Veel bewonersgroepen zijn las-
tig te bereiken; niemand loopt 

te koop met zijn of haar proble-
men. Vooral door middel van 

aanschuifmaaltijden in Schie-
zicht hebben we nu een goede 

band opgebouwd met de  Kaap-
verdiaanse gemeenschap. ’

Chrissy de Witt, Vrijwilliger Schiezicht

De Initiatieven: Bouwkeet
Bouwkeet is de makerspace in Bospolder-Tussendijken; 
een plek die zich richt op alle wijkbewoners van de wijk 
Bospolder-Tussendijken. Het initiatief is voornamelijk 
gericht op kinderen maar ook op senioren, zzp’ers, 
werkzoekenden en amateur- en professionele kunstenaars. 
De makerspace is een term voor werkplaats waar multi-
disciplines aangeleerd worden. De traditionele ambachten 
worden aangeleerd, maar ook moderne technieken met 
behulp van computergestuurde machines. 
 De Makerspace werkt als open atelier, 
workshopruimte en/of studio waar mensen van diverse 
achtergronden.  Bij bezoek aan de Bouwkeet valt op hoe 
professioneel de apparatuur is en hoe het pand is voorzien 
van gereedschap en de juiste mensen die kennis willen 
delen. Er worden hypermoderne 3D-printers en digitaal 
gestuurde laser snijders gebruikt. 

‘Kinderen die hier een cursus 
komen volgen hebben tot nu toe 
drie toekomstperspectieven: ze 
belandden in de bijstand, doen 

ongeschoold werk of worden    
actief in het criminele circuit.’  

Werkneemster Bouwkeet
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Dit heeft  volgens de medewerker van Bouwkeet te maken 
met het feit dat de kinderen een goed voorbeeld missen. 
De jonge doelgroep kan indirect positief beïnvloedt 
worden door dit initiatief aangezien ook de ouders 
de mogelijkheid hebben om zich aan te melden bij de 
cursussen. Bij Bouwkeet hoef je niets te betalen voor de 
cursussen, maar zet je in ruil voor deelname jouw tijd en 
kennis in. Naast het leren van een bepaalde vaardigheid, 
dient de werkplaats ook als een ontmoetingsplek in de 
wijk.  Het initiatief is opgezet en gefinancierd door de 
particuliere instantie De Verre Bergen. 
 De invloed van Bouwkeet op de kansen van 
jongeren in de wijk is tot dusver niet gemeten. Toch zijn 
er al positieve invloeden te herkennen; de jongeren leren 
21st century skills waardoor ze zich verder ontwikkelen en 
wellicht een betere kans hebben in de toekomst.  Ze leren 
creatief te denken, samen te werken, sociale vaardigheden 
en beschikken over een probleemoplossend vermogen.

De Initiatieven: Proefpark
Het proefpark de Punt is gecreëerd op een braakliggend 
terrein vlakbij het woningblok le Midi. De tuin is een plek 
waar de buurt samenkomt en waar kinderen meer over 
de natuur leren en beter weten waar hun eten vandaan 
komt. Het begon als een tijdelijke invulling voor slechts 
3 jaar voordat het gebied ingevuld zou worden met 
bebouwing. Inmiddels bestaat het park al 15 jaar, echter 
met de komst van het dakpark is het einde van het 
bestaan van het park in zicht. 

‘...we zijn er nu al zo lang, de      
kinderen zijn opgegroeid in   
deze tuin…’ 

tuinman proefpark de Punt.

Doordat de tuin al zo’n vijftien jaar bestaat is het een plek 
geworden die van grote betekenis is voor de kinderen en 
huidige bewoners uit de buurt. Het is één van de eerste 
projecten van de instantie Creatief Beheer. Zij geloven 
in een gezonde stad, waarbij het werken en spelen met 
groen een gezonde invloed heeft op ieders leven. 
 De proefpark is een kruising tussen een 
boerenerf en een gemeenschapstuin. Bij bezoek aan 
de tuin valt op in hoeverre het karakter van de buurt 
naar voren komt; doordat kinderen de ruimte krijgen 
wordt het karakter van deze tuin ook wel beschreven 
als ‘beheerde chaos’. In tegenstelling tot het strakke 
geometrische dakpark is alles in proeftuin De Punt 
organisch georganiseerd. Het park wordt onder andere 
gebruikt voor spel, bbq’en, picknicken, tuinieren en 
bovenal ontmoeting. Op het moment komt er vanuit 
de wijk veel tegengeluid als het om de sloop van het 
park gaat. Het gebied is oorspronkelijk bedoeld voor 
bebouwing en uitbreiding van de wijk. De nieuwbouw 
staat lijnrecht tegenover de sociale en educationele 

Proefpark de Punt, bron: Dokter Biemans Proefpark de Punt, z.d. (DokterBiemans.nl)
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In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op het aanbod en vraag in de wijk die mogelijk de relaties en verbindingen 
onder de mensen in de wijk Bospolder Tussendijken kunnen versterken.  Een goede balans in aanbod en vraag 
wordt omschreven als een Match. Wanneer er een onbalans is in aanbod en vraag, zal er een MisMatch aangeduid 
worden. Beide kunnen gebruikt worden in het laatste hoofdstuk voor de aanbevelingen in de wijk. Als eerste zal er 
ingegaan worden op de (Mis)/Match op het gebied van ontmoeting van mensen met verschillende achtergronden 
en vervolgens komen verbinden onder verschillende leeftijden aan bod. Hieruit volgt vervolgens het aanbod in de 
wijk welke mogelijke verbinding tussen groepen van verschillende achtergronden en leeftijden verbinden. Tot slot 
wordt per onderdeel een conclusie gevormd wat betreft aanbod en vraag in de wijken Bospolder/Tussendijken.

4.1 | MisMatch: Vraag Etnische 
Achtergronden (De Poolse & Bulgaarse 
gemeenschap)

Iets wat al snel naar voren kwam in de gesprekken zijn de 
groepen Polen en Bulgaren die zich de laatste jaren hebben 
gevestigd in de wijk. Deze nieuwkomers blijken voor velen 
uit de wijk voor overlast te zorgen. Ze zijn vaak luidruchtig, 
drinken veel in het openbaar en komen vaak intimiderend 
over wanneer ze in grotere groepen over straat lopen. Door 
overmatig alcoholgebruik ontstaan er vaak onenigheden 
tussen de Polen/Bulgaren zelf of tussen andere bewoners. 
Sommige mensen voelen zich er dan ook niet prettig bij en 
vermijden soms zelfs de gehele straat wanneer mogelijk. 
Uit het gesprek met de jongeren in het park kwam naar 
voren dat zij er ook vaak last van hadden. De bankjes waar 
zij normaal altijd zaten zijn nu overgenomen door onder 
andere dag drinkers. Zo zeiden ze dat er af en toe wel eens 
wrijving ontstond tussen groepen jongeren en groepen 
Polen en/of Bulgaren. Dit loopt vaak met een sisser af, maar 
geschreeuw en intimidatie is iets wat vaker voorkomt. Ook 
zien ze bij de Schiezicht dat deze groep mensen er vaak 
buiten valt. Zo zien ze dat er zelden mensen vanuit deze 
groep deelnemen aan een van de activiteiten.
 De Polen en Bulgaren zijn een relatief nieuwe, 
kwetsbare groep in de wijk. Ze zijn vaak naar Nederland 
gekomen om te werken en doen dit vaak alleen. Tevens 
wonen ze vaak met te veel andere in een te kleine woning 
(Snel, Burgers, Engbersen, Ilies, Meij & Rusinovic, 2010). 
Verder kennen ze vaak niemand, spreken de taal slecht 
en werken lange dagen. Hierdoor lopen ze het risico 
sociaal geïsoleerd te raken. Drank gebruik, criminaliteit 
en eenzaamheid zijn mogelijke problemen waar deze 
groep mee te maken krijgt (Snel, Engbersen, Ilies, Meij 
& Hamberg, 2011). Hoe kun je mensen die de taal niet 

spreken en soms 10 uur per dag werken, verbinden met de 
wijk en haar bewoners?  

4.2 | MisMatch: Vraag Verschillende 
Leeftijden (Jongeren 15-22)

Uit het onderzoek blijkt dat veel initiatieven zich richten 
op een jongere leeftijdscategorie tot 15 jaar. De cursussen 
van Bouwkeet zijn erop gericht om kinderen tot 15 jaar 
een nieuw ambacht te leren en hun kansen te verbeteren 
in de toekomst. De groep jongeren van 15-22 jaar jong 
is echter de leeftijdsgroep die aan het begin van hun 
carrière staan; ze zijn vol in ontwikkeling, zijn kwetsbaar 
en beïnvloedbaar. 

De jongeren in Bospolder-Tussendijken presteren onder de 
maat in vergelijking met andere wijken in Rotterdam (bron 
cijfers wijkregister). Schoolprestaties worden niet alleen 
beïnvloed door eigen inzet en ambities. De thuissituatie 
en de mensen waarmee je omgaat - je vriendjes en 
vriendinnetjes - spelen hierbij ook een belangrijke rol.
(bron team MatMax). Tevens zijn de cijfers omtrent 
jeugdcriminaliteit hoger dan gemiddeld. Meer jongeren 
komen wel een in aanraking met de politie en worden 
verdacht van een strafbaar feit. Diefstal, vandalisme, drugs 
en agressie zorgen hierbij voornamelijk voor problemen. 
Dit is niet alleen hinderlijk voor andere buurtbewoners, 
maar ook voor andere jongeren uit de buurt. 
 Hulp wordt er nauwelijks geboden aan deze 
doelgroep en juist bij deze groep is het evident dat hun 
kansen worden verbeterd op de arbeidsmarkt. In het 
verleden zijn er initiatieven geweest die zich richtten op 
deze doelgroep; de waterstokerij heeft geprobeerd om in 
het verleden deze doelgroep te ondersteunen. Door de 

4 (MIS)MATCH
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negatieve ervaringen, lijkt het echter alsof de gemeente 
het ondersteunen van deze doelgroep in de wijk heeft 
opgegeven. Er ontstaat hierdoor een MisMatch op het 
gebied van de ontwikkelingskansen onder jongeren in de 
leeftijdscategorie 15-23

4.3 | MisMatch: Aanbod Openbare 
Ontmoetingsruimtes

De fysieke ruimte is belangrijk als het gaat om de plek 
van ontmoeting; de plek waar je spontaan mensen tegen 
kan komen ontmoeten. Het ontwerp en functie van 
de openbare ruimte kan wijkbewoners uitnodigen en 
aanmoedigen tot een spontane ontmoeting. De openbare 
plekken in de wijk kunnen bepaalde leeftijden en mensen 
van verschillende etniciteiten aantrekken of juist afstoten. 
Om ontmoeting te bewerkstelligen moet er een bepaalde 
waarde of functie aan een plek verbonden zijn die mensen 
tot ontmoeting kan brengen. ‘De beloning’ of ‘het doel’ die 
je naar een bepaalde openbare plek toe trekt. 
Een plek als het Grote Visserijplein trekt twee keer per 
week veel bewoners met één van de oudste markten van 
Rotterdam. Het plein bruist van de mensen en ontmoeting. 
Wanneer er echter geen markt gehouden wordt vervalt 
het plein in een woestijn van grijze leegte en steen, zoals 
omwonenden verklaren. De plek is onaantrekkelijk en 
mensen wagen het bijna niet om de grote vlakte over 
te steken, laat staan dat het tot spontane ontmoeting 
uitnodigt. 

Het collectieve groen in de wijk situeert zich vooral aan 
de randen en in het hart van de wijk; het Park 1943 en 
proefpark De Punt worden onder andere beheert door 
Creatief Beheer. 
Sinds 2011 werkt Creatief Beheer aan groene en 
kindvriendelijke plekken in de wijk op een nieuwe en 
effectieve wijze. Oprichter dokter Biemans begon Creatief 
Beheer vanuit het idee stads geneeskunde; tuinieren als 
heilzame werking op lichaam en geest aangezien je al je 
zintuigen gebruikt. Vooral voor kinderen is het belangrijk 
om gezond op te groeien in een wijk waar groen aanwezig 
is. In Rotterdams volkswijken bleek na onderzoek dat 
de aanwezigheid van groen in de wijk 30% minder 
depressieve klachten opleverde, 15% minder overgewicht, 
en ook de huizenprijzen 10% tot 30% hoger kwamen te 
liggen (Biemans, 2018).

De groene gebieden in de wijk voorkomen hittestress in 
de stad en zorgen voor belangrijke  ontmoetingsplekken 
van rust en natuur in dichtbevolkte stadswijken. Met de 
komst van het dakpark komt er echter een einde aan het 
initiatief van de proeftuin. De plek zal worden volgebouwd 
met een nieuw woonblok ‘The Hudson’, wat welgestelde 
mensen naar de wijk moet halen. Door de vernietiging van 

de 15-jarige Proeftuin, verliest de wijk een bijzondere plek 
van educationele waarde en ontmoeting voor kinderen 
uit de wijk en kan er een MisMatch in de toekomst niet 
uitblijven. In het dakpark is er ruimte gemaakt voor 
moestuinen, alleen voldoet dit niet aan de waarde van 
de proeftuin volgens veel buurtbewoners. Niet alleen de 
kinderen, maar ook een bijzonder grote zwerm mussen 
verliest hun thuis bij deze ingreep.  

Park 1943 zorgt voor een andere groene ontmoetingsplek 
in het hart de wijk. Bij veldonderzoek was te zien dat het 
park veel gebruikt wordt door mensen van verschillende 
achtergronden en leeftijden. Wat echter wel opviel was dat 
de functies in het park zich voornamelijk richten op kleine 
kinderen tot 8 jaar. De jongeren en jongvolwassenen 
moeten het doen met bankjes, en ook die worden ook 
volgens hen ‘ingepikt’ door de Bulgaren.
De overige openbare ruimtes zijn vrij eentonig wat 
ervoor zorgt dat het karakter van de wijk te omschrijven 
is als versteend en grijs. Dit komt tevens doordat de 
bouwblokken in de wijk de groene private tuinen en enkele 
collectieve tuinen insluiten. Echt ruimte om te wandelen 
en tot rust te komen is er nauwelijks. Aan de schiekade 
ontstond ooit het idee om een wandelpromenade te 
maken. Na gesprekken met omwonenden blijkt de plek 
veel mensen aan te trekken die de kade gebruiken voor 
een wandeling en om tot rust te komen. De kade is echter 
zo ingedeelt dat de grote bloembakken weinig ruimte 
overlaat aan de wandelaar; het is bijna onmogelijk om 
naast elkaar te lopen of elkaar te passeren. 
De overige groene collectieve gebieden zijn afgesloten 
met hekken en alleen toegankelijk voor omwonenden 
met sleutel. De tuinen aan de schiehaven zijn 
bijvoorbeeld afgesloten, maar deze zouden prachtige 
ontmoetingsplekken kunnen vormen voor de hele buurt. 

Tot slot kan er daarom geconcludeerd worden dat vanuit 
eigen veldonderzoek en reacties van omwonenden 
een Mismatch is ontstaan tussen aanbod van de fysieke 
ruimte en de vraag van de huidige gebruikers. Dit zorgt 
ervoor dat spontane ontmoeting tussen bewoners minder 
aangemoedigt wordt en dit heeft wel degelijk effect op 
de relaties onderling en de sociale cohesie in de wijken 
Bospolder Tussendijken. 

4.4 | Match: Aanbod Buurtorganisaties 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de bewoners van Bospolder 
en Tussendijken erg actief zijn in de wijk; aan succesvolle 
buurtorganisaties is er geen gebrek. Deze organisaties 
spelen een belangrijke rol in het leven van vele bewoners. 
De een neemt bijna dagelijks deel aan verschillende 
activiteiten of is een actieve vrijwilliger binnen de 
organisatie. Voor de ander betekent het één keer in de 
maand gezellig koken met buurtbewoners of deelnemen 
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aan een evenement. Uit gesprekken met de organisaties 
blijkt dat het in vele gevallen echt mensen nader tot elkaar 
brengt. Zo is er een groep kaapverdiaanse vrouwen die in 
eerste instantie weinig in contact stonden met andere. Ze 
zaten vaak samen buiten; al hakend elkaar bij te praten 
over van alles en nog wat. Vrijwilligers vanuit Schiezicht 
hebben deze groep uiteindelijk aangesproken; of ze het 
mogelijk leuk vonden ook eens bij Schiezicht te komen 
haken. Zo doende is er nu een groep kaapverdiaanse 
vrouwen die nu redelijk actief zijn binnen de organisatie. 
Sommige doen nu zelfs mee aan andere activiteiten, zoals 
de kookavonden. Andere bewoners hebben daarentegen 
ook interesse getoond in het haken, iets wat deze vrouwen 
graag doen. Er ontstaat hierdoor een nieuwe verbinding 
tussen de groep vrouwen en de andere al actieve 
buurtbewoners. 
De initiatieven geven bewoners de mogelijkheid om 
betrokken te blijven bij hun buurt en haar bewoners. 
Verder bieden deze organisaties niet alleen kansen op 
sociaal gebied, maar ook op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling. Wat echter ook duidelijk is geworden - aan 
de hand van zowel de gesprekken als de cijfers - is dat er 
een bepaalde groep niet bereikt wordt door middel van 
deze initiatieven en andere activiteiten in de wijk. Dit gaat 
om een groep mensen die vaak te maken hebben met 
meerdere problemen tegelijk. Deze mensen zijn soms 
meer bezig  met overleven dan leven. Ze zijn vaak moeilijk 
te bereiken, omdat ze dit er gewoonweg niet bij kunnen 
hebben. Dit zijn vaak juist de mensen die ontzettend veel 
zouden kunnen hebben aan een verbeterd contact met 
andere uit de buurt. Over een aantal van deze groep zullen 
in de volgende paragrafen verder worden uitgelegd.

5.1 | Het Probleem: wat gaat er mis

Aan de hand van bovengenoemde matches and 
mismatches is het mogelijk de hoofd- en deelvragen 
benoemd in hoofdstuk 1 te beantwoorden. De hoofdvraag 
luidde als volgt: 

Welke mismatch(es) kan/kunnen worden geconstateerd 
tussen vraag en aanbod in de wijken Bospolder en 
Tussendijken waardoor er een gebrek is aan verbinding 
tussen een aantal bevolkingsgroepen?

Er is redelijk snel geconstateerd dat er met name twee 
bevolkingsgroepen buiten de boot vallen binnen de 
twee wijken; de poolse en bulgaarse gemeenschap, 
en jongeren met een leeftijd tussen de 15 tot 22 jaar. 
Dit betekent niet dat er in andere (bevolkings)groepen 
helemaal geen problemen zijn of dat iedereen die in de 
twee bovengenoemde groepen valt problemen ervaart. Er 
is niet één specifieke reden te noemen voor dit probleem. 
Het is een complexe en meerlaagse situatie waarbij 
meerdere aspecten een rol spelen in het tot stand komen 

en instandhouden van de huidige situatie. Een van de 
redenen waarom deze twee groepen moeite hebben met 
hun plek te vinden in de wijk is de wanverhouding tussen 
de vraag en het aanbod binnen deze wijken. De wijk 
bezit over een grote verscheidenheid aan voorzieningen, 
initiatieven en activiteiten. Dit is erg positief, zeker 
in vergelijking met sommige andere wijken binnen 
Rotterdam waar bij lange na niet zoveel wordt gedaan. 
Deze voorzieningen sluiten echter nauwelijks of niet aan 
op de behoefte van de jongeren, Polen of Bulgaren zoals 
bovenstaande paragrafen beschrijven. 
 Hierbij speelt de kwaliteit en het aanbod 
in openbare ruimtes ook een rol. Deze twee 
bevolkingsgroepen voelen zich veelal niet welkom in de 
parken, speeltuinen en andere plekken die mogelijke 
ontmoetingen faciliteren. Wanneer zij zich dan toch 
bevinden in deze ruimte leidt dit in sommige gevallen tot 
overlast voor henzelf of de andere bewoners. Hierdoor 
ontstaan er negatieve spanningen tussen de bewoners en 
heeft dit invloed op de gehele ervaring van deze openbare 
ruimte.
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Vanuit de conclusies die getrokken zijn in hoofdstuk 4, kunnen er aanbevelingen gedaan worden voor een versterking 
van de sociale cohesie in  Bospolder Tussendijken. Zoals eerder genoemd zijn er twee bevolkingsgroepen waar de 
cohesie verstevigd mee kan worden: de jongeren van 15-22 jaar en de mensen van Bulgaarse en Poolse afkomst. In 
de aanbevelingen wordt er dieper ingegaan op de mogelijke acties die deze groepen beter betrekken bij de wijk en 
zo voor een versterkte algemene cohesie kunnen zorgen in de wijken Bospolder Tussendijken.

5.1 Voorkomen is beter dan Genezen

Allereerst is het belangrijk dat de oorzaken, in plaats 
van de problemen, worden aangepakt. Dit vraagt 
om een nauw samenwerkingsverband tussen de 
verschillende partijen. Het zal niet gemakkelijk zijn 
aangezien het een complex probleem is en het soms 
moeilijk is oorzaak gevolg goed in te schatten. Als 
er bijvoorbeeld naar de criminaliteitscijfers onder 
jongeren kijken, dan vallen deze cijfers ten opzichte 
van Rotterdam hoger uit. In plaats van harder te 
straffen, kan er door een betere verbinding met deze 
jongere doelgroep meer begeleiding geboden worden. 
Door middel van experimenten en in samenwerking 
met al bestaande initiatieven, lijkt dit niet onmogelijk. 
Het zal de problemen niet in één keer doen oplossen, 
maar het zal mogelijk een sneeuwbal effect creëren op 
de langere termijn. 

5.2 Groeien doe je van Binnenuit

Ten tweede is het belangrijk dat er gefocust wordt 
op de groei van de huidige bevolking en niet op dat 
van de mensen van buitenaf. De gemeente zou graag 
“sterkere” groepen de wijk in willen krijgen, onder 
andere door het diversificeren van de woningmarkt. 
Het diversificeren van de woningmarkt is in principe 
geen probleem, maar het moet er niet voor zorgen 
dat de bestaande bevolking wordt weggejaagd. Met 
name door de ontwikkelingen die door onder andere 
de energietransitie van de wijk plaatsvinden, bestaat 
er een angst dat de huurprijzen flink zullen stijgen. 
Hierdoor zal de wijk niet langer toegankelijk zijn voor 
de huidige en soortgelijke bewoners zijn. Zij  hebben 
hart voor de wijk en zijn belangrijk onderdeel van 
het huidige sociale netwerk in de wijk. Wanneer 
deze mensen gedwongen zijn te verhuizen, wordt 

het huidige netwerk uit elkaar getrokken. Dit is al 
zichtbaar op verschillende plekken in de wijk en kwam 
naar voren in bewoners gesprekken. Juist de gemixte 
samenstelling in de huidige situatie, maakt deze wijk 
uniek op het gebied van verbinding en ontmoeting. 
Er bevindt zich ontzettend veel potentie in de wijk. In 
plaats van te kijken naar wat “sterkere” groepen van 
buitenaf kunnen betekenen is het belangrijk te kijken 
naar wat de huidige bevolking kan bereiken. Ja, er 
is een groep mensen die het erg moeilijk hebben en 
sociaal-economisch er zwak voor staan, er altijd zo 
voor zullen blijven staan. Met name de jongere van 
deze wijk kunnen veel betekenen voor de toekomstige 
groei van de wijk. Wanneer juist zij de kans krijgen om 
te groeien, te studeren en hiermee andere te inspireren 
is het mogelijk de wijk van binnenuit te verbeteren. Er 
moet niet alleen op dit moment plaats zijn voor hen, 
maar ook in de toekomst moeten zij de kans krijgen 
in hun eigen wijk te kunnen wonen en werken. Harde 
cijfers omtrent de situatie in de wijk geven slecht een 
klein weer van het grotere plaatje. Naast alle cijfers 
bestaat een wijk uit echte mensen wiens leven en geluk 
zich niet laat beperken door nummertjes en lijsten. 

5.3 Vraag en Aanbod in Balans

Ten derde moet er collectieve ruimte zijn die aansluit 
op de behoeftes van de diverse wijkbewoners. Hoewel 
verbinding belangrijk is en dit hoofdzakelijk gebeurt 
in gemengde openbare ruimte, is het ook noodzakelijk 
dat de meerderheid van de bewoners een plek heeft 
om zichzelf te ontwikkelen. Vanuit het veldonderzoek 
en gesprekken in de wijk kwam naar voren dat de 
jongeren van 15-22 jaar en de mensen van Bulgaarse en 
Poolse afkomst deze plek nog mist in de wijk. Iedereen 
heeft een plek nodig om zich terug te trekken en om te 
gaan met gelijkgestemde. Dit betekent niet dat er losse 

5 HOE NU VERDER?
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clusters moeten ontstaan of dat deze “eigen” plekken 
strikt gescheiden moeten zijn. Het gaat erom dat de 
plekken toegankelijk blijven en dat op deze manier de 
bevolkingsgroepen op een respectvolle manier naast 
elkaar en met elkaar kunnen leven. Het is belangrijk 
dat er naar verbindingsmogelijkheden worden gezocht 
met deze bewonersgroep in de categorie 15-22. 
 Als deze groep tot op zekere hoogte begeleidt 
zou kunnen worden bij het zoeken van een baan en 
verdere toekomstmogelijkheden, zou dit een enorm 
effect kunnen hebben op de sociale cohesie in de wijk. 

5.4 Rolmodellen

Tot slot de aanwezigheid van rolmodellen. Zowel formele 
als informele rolmodellen kunnen een belangrijke rol 
spelen in het ontwikkelen van verschillende groepen 
in de wijk. Met name de informele rolmodellen kunnen 
onbewust veel invloed uitoefenen. Dit zijn vaak 
mensen die de mensen uit de wijk vertrouwen. Ze zijn 
toegankelijk en makkelijker aan te spreken door de 
medebewoners. Hoewel de gemeente natuurlijk hun 
steentje moet kunnen bijdragen, moeten ze uitkijken 
dat ze niet te veel hun stempel er op willen drukken. 
Als het te veel van bovenaf komt, voelt het voor de 
bewoners als een moeten en het kan tevens het gevoel 
van “de les lezen” geven.Juist de rolmodellen onder de 
bewoners in de wijk kunnen van grote invloed zijn op 
sociale cohesie in de wijk. Ze stellen een voorbeeld en 
zijn een makkelijk aanspreekpunt aangezien zij dichter 
bij de bewoners staan dan een overheidsinstantie. 
Juist deze mensen zou de gemeente kunnen gebruiken 
wanneer er ingrepen worden gedaan in de wijk die 
ontmoeting zou moeten stimuleren. 

De Bouwkeet, Bron: Ilvy Njiokiktjien, 2016 (nrc.nl)
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Bijlage I: Wijkprofiel

Wijkprofiel Tussendijken
bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/delfsha-
ven/tussendijken?year=2016

Fysieke Index: 90
Vastgoed
 Objective  94
 Subjective 53

Openbare Ruimte
 Objective  132 
 Subjective 70

Voorzieningen
 Objectief  111
 Subjectief 105

Milieu
 Objectief  102
 Subjectief  66

There is a mismatch between the objective score and the 
subjective score. This might be because the subjective 
observations focus on different subjects than the objective 
observations. Also the feeling you get or the way you experience 
a space have a big influence on how you score certain aspects. 
While some things might in theory look great, might not be the 
case in real life. 

Sociale Index: 84
Capaciteiten
 Objective  69
 Subjective 66

Leefomgeving
 Objective  90
 Subjective 116

Participatie 

 Objective  90
 Subjective 72

Binding
 Objective  97 
 Subjective 110  

Veiligheidsindex: 92
Diefstal
 Objective  111
 Subjective 109

Geweld
 Objective  110
 Subjective 98

Inbraak 

 Objective  108
 Subjective 87

Vandalisme
 Objective  97 
 Subjective 61

Overlast
 Objective  94 
 Subjective 60
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Wijkprofiel Bospolder

bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/delfsha-
ven/bospolder?year=2016

Fysieke Index: 95
Vastgoed
 Objective  83
 Subjective 73

Openbare Ruimte
 Objective  132
 Subjective 74

Voorzieningen
 Objective  105
 Subjective 103 

Milieu
 Objective  116
 Subjective 93

Sociale Index: 94
Capaciteiten
 Objective  81
 Subjective 65

Leefomgeving  
 Objective 85
 Subjective 126

Participatie 
 Objective  100 
 Subjective 90

Binding
 Objective  109 
 Subjective 123 

Veiligheidsindex: 94
Diefstal
 Objective  122
 Subjective 76

Geweld
 Objective  103
 Subjective 67

Inbraak 

 Objective  114
 Subjective 100

Vandalisme
 Objective  100 
 Subjective 91

Overlast
 Objective  99 
 Subjective 54
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Bijlage II: Criminaliteit
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Bron: Gemeente Rotterdam, 2017 (rotterdam.buurtmonitor.nl)
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Etnicity Head of Household

Household typologies

Amount of Children per Household

Buurtmonitor
Housing Typologies

Rental/owner occupied

Etnicity

Age

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

Surinamers 13 12,5 8,7

Antillianen 3,7 3,9 4,0

Kaapverdianen 10,2 8,4 2,5

Turken 15,5 13,2 5,7

Marokkanen 12,9 12,6 4,9

Overig Niet-westers 9,0 9,2 8,5

Autochtoon 24,5 26,3 52,5

Ov. Europese Unie 7,7 9,7 8,2

Overig Westers 3,5 4,3 5,0

Zz. Onbekend - - -

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

Eenpersoons 46,2 51,5 45,7

Ongehuwd stel 
zonder kinderen 6,9 7,5 8,0

Gehuwd stel zonder 
kinderen 8,4 8,0 12,8

Ongehuwd stel met 
kinderen 2,9 3,5 4,3

Gehuwd stel met 
kinderen 18,5 13,8 14,1

Een-ouder gezinnen 15,0 12,5 10,6

Institutioneel 0,2 1,0 3,0

Overig 1,9 2,1 1,4

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

0 kinderen 63,6 70,2 70,9

1 kind 15,5 13,3 14,0

2 kinderen 12,3 10,0 10,4

3 kinderen 5,7 4,1 3,4

4 kinderen 1,9 1,5 0,9

5 of meer kinderen 0,9 0,8 0,3

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

Surinamers 10,6 10,0 8,2

Antillianen 2,7 3,1 3,9

Kaapverdianen 9,4 7,6 2,4

Turken 19,8 17,0 7,5

Marokkanen 18,3 18,0 6,9

Overig Niet-westers 8,1 9,5 9,3

Autochtoon 20,3 21,5 49,1

Ov. Europese Unie 7,5 9,5 8,0

Overig Westers 3,2 3,7 4,7

Zz. Onbekend - - -

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

0 - 3 jaar 4,4 4,9 4,7

4 - 12 jaar 10,9 10,2 9,6

13 - 17 jaar 6,6 5,3 5,0

18 - 22 jaar 8,3 7,9 6,9

23 - 54 jaar 47,8 49,2 47,1

55 - 64 jaar 11,4 10,7 11,5

65 - 67 jaar 2,4 2,5 2,8

68 - 79 jaar 6,5 6,6 8,4

80+ jaar 1,7 2,7 4,0

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

Eengezinswoning 5,7 1,1 26,2

Benedenwoning 18,4 17,2 9,6

Beletage / Souterrain - 0,2 0,1

Vrije Bovenwoning 10,8 7,1 6,1

Etagewoning 16,8 13,6 4,6

Onvrije Etagewoning 1,9 4,4 1,4

Portiekwoning zonder 
lift 36,6 30,9 23,9

Galerijwoning zonder 
lift 3,8 6,8 4,1

Portiek-/Galerijwoning 
met lift 5,8 18,6 23,7

Onbekend 0,2 0 0,2

% Bospolder Tussendijken
Gemeente 
Rotterdam

Rental 82,9 88,1 64,9

Owner occupied 16,8 11,4 34,6

Unknown 0,3 0,5 0,5
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Buurtmonitor
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Beletage / Souterrain - 0,2 0,1

Vrije Bovenwoning 10,8 7,1 6,1

Etagewoning 16,8 13,6 4,6

Onvrije Etagewoning 1,9 4,4 1,4

Portiekwoning zonder 
lift 36,6 30,9 23,9

Galerijwoning zonder 
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Etagewoning 16,8 13,6 4,6
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lift 36,6 30,9 23,9
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Bijlage III: Algemene Data
Bron: Gemeente Rotterdam, 2017 (rotterdam.buurtmonitor.nl)
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Bijlage I: Interview

12-2-2019 Kopie van Interviews - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1QWdWgKvknnB9YONicTrTLhek2GFiIGr6KN674jtjo-Y/edit 1/2

INTERVIEW 1 
 
Algemene vragen geïnterviewde 
 
----kwaliteit sociale woonsituatie---- 
 
1. Bent u woonachtig in Bospolder of Tussendijken? 

a. Ja 
b. Nee 
c. anders, namelijk… 

 
2. In wat voor een gebouw bent u woonachtig? 

a. Rijtjeshuis 
b. Galerijflat 
c. Vrijstaand huis 
d. Tweeondereenkap 
e. Appartementencomple x  met of zonder lift? 
f. Portiekwoning 
g. anders, namelijk… 

 
Woonomgeving / Sociale situatie 
3. a) Bent u tevreden met uw huidige woonsituatie op een schaal van 1 tot 4 

1| Zeer oneens 
2| Oneens 
3| Eens 
4| Zeer eens 

 
b) Kunt u uw antwoord toelichten? 

- Mist u bepaalde functie, winkel of plek? 
- Is er voor u voldoende te doen? 

 
4. Wanneer we kijken naar een gemiddelde doordeweekse dag; wat houdt u qua werk 
zoal bezig en wie komt u hierbij tegen? 
 
5. Welke hobby’s oefent u uit en/of aan welke activiteiten neemt u deel gedurende een 
gemiddelde week? 

 
 
6. a) Wat vindt u echt een belangrijke plek in de wijk? uw favoriete plek? en welke plek 
mijdt u liever? 

 
 
b) Zijn er voor u belangrijke personen woonachtig in de wijk? 
c) Is er een bepaalde organisatie in de wijk die iets voor u betekent? 
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12-2-2019 Kopie van Interviews - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1QWdWgKvknnB9YONicTrTLhek2GFiIGr6KN674jtjo-Y/edit 2/2

 
 --- verband veiligheid en sociale woonsituatie---- 
 
7. a) Hoe ervaart u de veiligheid in de wijk? Op schaal van 1 tot 4 

1| zeer onveilig 
2| onveilig 
3| veilig 
4| zeer veilig 
ik kan hier geen antwoord op geven 

b) kunt u beschrijven waaraan dit ligt? 
 
 
8. a) Voelt u zich thuis in uw buurt op een schaal van 1 tot 4? 

1| Ik voel mij helemaal niet thuis 
2| ik voel mij niet thuis 
3| Ik voel mij thuis 
4| ik voel mij zeer thuis 
Ik kan hier geen antwoord op geven. 

 
9. Tot waar voelt u zich verantwoordelijk voor uw woonomgeving? 

a. Ik voel mij alleen verantwoordelijk voor mijn eigen woning 
b. Ik voel mij verantwoordelijk voor het gebouw waarin ik woon (bijv. wanneer u 
in een flat woont) 
c. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn straat 
d. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn buurt 
e. ik voel mij verantwoordelijk voor mijn gehele wijk 

 
 
--- eventueel---- 
 
10. Wat is uw leeftijd/Tot welke leeftijdsgroep behoort u? 

 
 
11. a) Wat is uw achtergrond? 

 
b) 1e, 2e, 3e, … generatie 
 

 
--- Doe Vragen --- 
12. Kunt u op een kaart aangeven door welk(e) gebied(en) u zich dagelijks bevindt 
 
 
  

Bijlage IV: Interview Vragen
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Bijlage I: Interview

12-2-2019 Kopie van Interviews - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1QWdWgKvknnB9YONicTrTLhek2GFiIGr6KN674jtjo-Y/edit 1/2

INTERVIEW 1 
 
Algemene vragen geïnterviewde 
 
----kwaliteit sociale woonsituatie---- 
 
1. Bent u woonachtig in Bospolder of Tussendijken? 

a. Ja 
b. Nee 
c. anders, namelijk… 

 
2. In wat voor een gebouw bent u woonachtig? 

a. Rijtjeshuis 
b. Galerijflat 
c. Vrijstaand huis 
d. Tweeondereenkap 
e. Appartementencomple x  met of zonder lift? 
f. Portiekwoning 
g. anders, namelijk… 

 
Woonomgeving / Sociale situatie 
3. a) Bent u tevreden met uw huidige woonsituatie op een schaal van 1 tot 4 

1| Zeer oneens 
2| Oneens 
3| Eens 
4| Zeer eens 

 
b) Kunt u uw antwoord toelichten? 

- Mist u bepaalde functie, winkel of plek? 
- Is er voor u voldoende te doen? 

 
4. Wanneer we kijken naar een gemiddelde doordeweekse dag; wat houdt u qua werk 
zoal bezig en wie komt u hierbij tegen? 
 
5. Welke hobby’s oefent u uit en/of aan welke activiteiten neemt u deel gedurende een 
gemiddelde week? 

 
 
6. a) Wat vindt u echt een belangrijke plek in de wijk? uw favoriete plek? en welke plek 
mijdt u liever? 

 
 
b) Zijn er voor u belangrijke personen woonachtig in de wijk? 
c) Is er een bepaalde organisatie in de wijk die iets voor u betekent? 
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12-2-2019 Kopie van Interviews - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1QWdWgKvknnB9YONicTrTLhek2GFiIGr6KN674jtjo-Y/edit 2/2

 
 --- verband veiligheid en sociale woonsituatie---- 
 
7. a) Hoe ervaart u de veiligheid in de wijk? Op schaal van 1 tot 4 

1| zeer onveilig 
2| onveilig 
3| veilig 
4| zeer veilig 
ik kan hier geen antwoord op geven 

b) kunt u beschrijven waaraan dit ligt? 
 
 
8. a) Voelt u zich thuis in uw buurt op een schaal van 1 tot 4? 

1| Ik voel mij helemaal niet thuis 
2| ik voel mij niet thuis 
3| Ik voel mij thuis 
4| ik voel mij zeer thuis 
Ik kan hier geen antwoord op geven. 

 
9. Tot waar voelt u zich verantwoordelijk voor uw woonomgeving? 

a. Ik voel mij alleen verantwoordelijk voor mijn eigen woning 
b. Ik voel mij verantwoordelijk voor het gebouw waarin ik woon (bijv. wanneer u 
in een flat woont) 
c. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn straat 
d. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn buurt 
e. ik voel mij verantwoordelijk voor mijn gehele wijk 

 
 
--- eventueel---- 
 
10. Wat is uw leeftijd/Tot welke leeftijdsgroep behoort u? 

 
 
11. a) Wat is uw achtergrond? 

 
b) 1e, 2e, 3e, … generatie 
 

 
--- Doe Vragen --- 
12. Kunt u op een kaart aangeven door welk(e) gebied(en) u zich dagelijks bevindt 
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Bijlage V: Eerste Observaties
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