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Het verslag dat voor u ligt 
is een eindproduct van het 
keuzevak Urban Design, dat 
onderdeel is van de vrije 
keuze ruimte van de Master-
opleiding Stedenbouw aan de 
faculteit Bouwkunde van de 
TU Delft. Tijdens dit keuzevak 
is er onderzoek gedaan naar 
de bewegingspatronen van 
bewoners van de Rotterdam-
se wijk Oud-Charlois, met 
behulp van GPS-apparatuur.

Het onderzoek is gedaan 
voor de Veldacademie (een 
samenwerking tussen de 
TU Delft en de gemeente 
Rotterdam), in opdracht van 
een stuurgroep die bezig 
is met het verkennen van 
de mogelijkheden om een 
Woonservicegebied (zie 
hoofdstuk 2) in Oud-Charlois te 
realiseren. Naast de studenten 
die zich met dit verslag bezig 
hebben gehouden zijn er 
nog twee groepen die vanuit 
een andere invalshoek het 
vraagstuk hebben behandeld. 
Het resultaat van deze drie 
verslagen vormt de basis voor 
het vervolg van dit onderzoek.
In september 2010 zal 
er door de Veldacademie 
een adviesrapport worden 
opgesteld dat vervolgens 
aan de stuurgroep wordt 

overhandigd. Hierin zal een 
advies worden gegeven 
over het creëren van een 
woonservicegebied van Oud-
Charlois.
 
In het eerste deel van het 
verslag wordt een korte 
introductie gegeven over 
het onderzoeksgebied, Oud-
Charlois in Rotterdam. Wat er 
met een Woonservicegebied 
wordt bedoeld en wat de 
visie van deze groep op een 
Woonservicegebied is, wordt 
uitgelegd in het tweede 
hoofdstuk. Daarin wordt ook 
de centrale onderzoeksvraag 
en de benaderingswijze van 
het onderzoek aangegeven. 
Het volgende hoofdstuk 
gaat in op het Masterplan, 
waarna vervolgens de 
componenten van dit plan 
worden uitgelegd. Hoofdstuk 
4 zal het ontwerpvoorstel 
behandelen dat is gemaakt 
voor het Voornsehof, een 
van de locaties die essentieel 
is in het realiseren van het 
Masterplan. De evaluatie van 
het ontwerp en de reflectie 
op het totale project zijn 
opgenomen in de laatste 2 
hoofdstukken.

Rotterdam, juni 2010

This report is the final product 
of the elective course Urban 
Design, which is part of the 
free choice program of the 
Master Urbanism at the 
faculty of Architecture of the 
TU Delft. During this elective 
course research has been 
done on movement patterns 
of the inhabitants of the 
Rotterdam neighbourhood 
Oud-Charlois, with the use of 
GPS devices.
 
The research was conducted 
by the Veldacademie (a 
collaboration between the TU 
Delft and the municipality of 
Rotterdam) as an assignment 
by an appointed committee 
which deals with investigating 
the possibilities of creating an 
Assisted Living area in Oud-
Charlois.

Besides this group of 
students there are two other 
groups who approached the 
assignment in a different 
way. The result of these three 
reports is the base for the 
continuation of the research.

In September 2010 the 
Fieldacademy will produce 
a recommendation report, 
which will be handed over to 

the appointed committee. In 
that report, advice on how to 
create an Assisted Living area 
in Oud-Charlois will be detailed.
 
In the first part of this report 
we will give a short introduction 
on the research area, Oud-
Charlois in Rotterdam. What 
the meaning of an Assisted 
Living area is, and, the vision 
of this group on an Assisted 
Living area will be explained 
in the second chapter. In the 
same chapter we will also 
mention the main research 
question and the way we 
approach the research. The 
following chapters will show 
the Masterplan, in which we 
will describe the different 
components, and the design 
proposal which is made 
for the Voornsehof, one of 
the essential locations to 
realise the Masterplan. The 
evaluation of the design and 
the reflection on the total 
project can be found at the 
very end of this report.
 
Rotterdam, June 2010
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Oud-Charlois is een wijk 
binnen de deelgemeente 
Charlois.  De wijk ligt tussen 
de Waalhaven (in het westen) 
en de Dorpsweg (in het 
oosten). De Nieuwe Maas 
vormt de noordelijke en de 
wijk Wielewaal de zuidelijke 
grens. (Zie pagina 13)
 
Geschiedenis
Charlois is in 1462 gesticht en 
is genoemd naar het Franse 
graafschap Charolois. De St. 
Clemenskercke werd gesticht, 
waar het dorp Charlois zich 
omheen ontwikkelde.

De bebouwing van de oude 
dorpskern rond de Charloisse 
Kerksingel, de Kaatsbaan, 
de Grondherendijk en de 
Zuidhoek is nog steeds terug 
te vinden.

In 1895 werd Charlois door 
Rotterdam geannexeerd.

Rondom de oude dorpskern 
werden aan het begin van 
de twintigste eeuw grote 
aantallen arbeiderswoningen 
gebouwd in verband met de 
groeiende werkgelegenheid 
in de Rotterdamse haven. 
Deze woningen zijn in de 
jaren zeventig en tachtig 

gerenoveerd.

Tot Oud-Charlois behoort 
ook het Dokhavengebied, 
waar de aanleg van een 
rioolwaterzuivering in de 
gedempte Dokhaven werd 
gecombineerd met een 
wijkpark  en woningbouw aan 
de Nieuwe Maas.

Oud-Charlois heeft pro-blemen 
met de openbare veiligheid. In 
2005 is de wijk aangewezen 
tot één van de Vogelaarwijken.

History:
Oud-Charlois was founded in 
1462 and named after the 
French county of Charolois. 
The St. Clements church was 
built and quickly the village of 
Charlois grew around it.
It is still very easy to see the 
old buildings and the real 
characteristical elements of 
Oud-Charlois, specially in the 
old centre around the Char-
lois Kerksingel, the Kaats-
baan, the Grondherendijk and 
the Zuidhoek.

Charlois became part of the 
municipality of Rotterdam in 
1895. Shortly after that, and 
due to the rapid growth of the 
Rotterdam Harbour, a large 
number of houses were built 
around the old neighbourhood 
centre. The houses were 
mainly intended for harbour 
workers and for such reason 
they had just the basic fa-
cilities and were barely taken 
care of. They were renovated 
in the 1970’s and 1980’s.

Later on, the area known as 
Dokhavengebied was built. 
This area is formed by a wa-
ter processing plant that is 
covered by a big green public 
space which serves the hous-

ing units that overlook the 
Nieuwe Maas.

Although the neighbourhood 
has a relatively small size and 
it is constantly watched by 
the residents and the police, 
a general feeling of unsafety 
is experienced in the area. In 
2005 the district was identi-
fied as one of the problem 
neighborhoods of Rotterdam.
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GPS Onderzoek
GPS Research



10

Voor het mobiliteitsonderzoek 
hebben wij gedurende 7 
dagen, 40 bewoners van de 
wijk Oud-Charlois gevolgd 
met GPS (Global Positioning 
System) apparaten.
Hiermee kunnen we op een 
kaart precies weergeven 
wanneer, hoe en met welk 
doel de deelnemers op een 
bepaalde plaats geweest zijn.
Deze gegevens worden 
aangevuld met vragenlijsten 
die door de deelnemers zijn 
ingevuld en met gegevens 
van het GIS-Web (een infor-
matiesysteem met gegevens 
over bijvoorbeeld veiligheid, 
huisartsen en winkels) van de 
gemeente Rotterdam.
Met al deze gegevens kunnen 
we de beweegpatronen 
analyseren en koppelen aan 
allerlei gegevens die uit het 
GIS-Web verkregen zijn.
Uit deze analyse zou 
bijvoorbeeld de conclusie 
getrokken kunnen worden 
dat een bepaalde straat niet 
gebruikt wordt, omdat deze 
als onveilig wordt ervaren of 
omdat de bestrating daar niet 
goed is.
Vervolgens kunnen wij als 
stedenbouwkundigen een 
ingreep doen om de situatie 
te verbeteren.

During the mobility research 
40 inhabitants of the Oud-
Charlois were tracked for 
7 days with GPS (Global 
Positioning System) devices.
With the obtained data a map 
was created showing the time 
of the trip, the means people 
use to move around and the 
purpose of those trips.
Additionaly to this information, 
the participants were asked to 
answer a questionnaire with 
the purpose to know a little 
bit more about their personal 
preferences for shopping, 
or walking, whether they feel 
safe on certain streets, etc. 
Finally, all these information 
was compared to information 
obtained from the GIS-Web 
(a data collection website 
that contains geographical 
information about the city 
and which is available for 
everybody. The range of 
information that can be found 
in this website is very wide, it 
goes from the location and 
amount of shops, health care 
facilities, and police stations 
in an area, to more precise 
information such as the exact 
amount of people living in 
a neighbourhood, criminal 
activity, and safety indexes.)
With all these information, 

a number of analysis were 
done in order to understand 
the movement of the people 
within the neighbourhood and 
even the city.
From these analysis it was 
possible to conclude although 
certain areas are perceived 
as unsafe and unwelcoming, 
they are still used because 
most facilities are there. 
Facilities such as shops and 
public transport stops, etc.
Our job as urbanists is to 
improve these situations; the 
design found in this report is 
our attempt to do this.
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Woonservicegebieden
Assisted L iv ing Areas
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Woonzorgcirkel/Assisted Living Radius

Het doel van een woon-
servicegebied is het realiseren 
van een sluitend aanbod 
op het terrein van wonen, 
welzijn, zorg, domotica, 
vervoer, toegankelijkheid, 
informatievoorziening, dag-
besteding voor verschillende 
bewoners(groepen) in een 
dorp, wijk of buurt.
Bij dit proces zijn meerdere 
organisaties betrokken.
Binnen het woonservice-
gebied moet het aanbod 
de vraag volgen en is de 
uiteindelijke doelstelling dat 
de individuele cliënt/ burger 
zo goed mogelijk ondersteund 
wordt.
Volgens de huidige opvatting 
moet dit allemaal mogelijk 
zijn binnen een straal van 
maximaal 500 meter om de 
woning.

The aim of an assisted living 
area is to offer, a certain 
group of people, facilities 
that would improve and 
ease their everyday life. Such 
facilities include health care, 
transportation and accesibility 
options, diverse daytime 
activities, among others. 
Several organizations are 
involved in the creation and 
management of these areas, 
and they all try to accomplish 
one goal; the well-being of the 
citizen. The current believe is 
that all of this functions should 
occur in an area with no more 
than 500 m of radius.
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Wij willen senioren niet tot 
een woonzorgcirkel beperken, 
maar zorgen dat ze zolang 
mogelijk in hun eigen netwerk 
kunnen functioneren. 
 
In de kaart op pagina 22 kan 
worden waargenomen dat 
senioren veel mobieler zijn dan 
verondersteld wordt met de 
woonzorgcirkels van maximaal 
500 meter. De kaart geeft de 
plekken weer die het meest en 
langst bezocht zijn gedurende 
het GPS-onderzoek. Hoe 
donkerder de vlek hoe meer 
mensen die plek hebben 
bezocht.

De gegevens hiernaast 
geven een overzicht van de 
uitkomsten op drie van de 
vragen uit de vragenlijst die de 
deelnemers hebben ingevuld. 
Hieruit blijkt dat het grootste 
deel van de mensen regelmatig 
een wandeling door de buurt 
maken en dat de meeste 
mensen dagelijks of vrijwel 
dagelijks een met mensen uit 
de buurt een praatje maken. 
Daaruit kunnen we afleiden 
dat er een sociaal netwerk 
bestaat in Oud-Charlois dat 
de basis kan vormen voor een 
woonservicegebied. 
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We believe that the 500 m 
radius theory is outdated 
and should be changed. 
Everybody, specially senior 
citizens should be able to 
enjoy life as much as they 
want as far away or as close 
to their home as they wish. 
 
The map (page 20) shows 
that seniors are much more 
mobile than the expected 
500m of the assisted living 
radius. The map shows the 
most destinations that people 
vistited most, during the GPS-
research. The darker the spot 
the more people were there.

The data on the right shows 
an overview of three questions 
from the questionnaire. 
It is possible to see that 
most people stroll in the 
neighborhood regularly, they 
also talk to people from their 
neighborhood daily or almost 
daily. This shows that there 
is an exitsting social network 
in Oud-Charlois, which can 
be used as a basis for the 
assisted living area.
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Onderzoeksvraag
Research Quest ion



20

Hoe kunnen sociale en fysieke 
netwerken elkaar versterken, 
zodat 55-plussers actief 
deel blijven nemen aan de 
maatschappij?
 
Hypothese
Er wordt een levensloop-
bestendige wijk gecreëerd 
door middel van fysieke 
interventies in het netwerk. 
Kunst, lokale bedrijfjes 
en faciliteiten zijn de 
elementen binnen het 
fysieke netwerk die voor 
de ondersteuning van de  
sociale structuur zorgen.
Deze ingrepen zorgen er 
tevens voor dat de eco-
nomische situatie van Oud-
Charlois verbeterd.

toekomst
future

tegenwoordig
current

sociale netwerken
social network

levensduur//life span

How can social and physical 
networks enhance each other, 
so that senoirs can stay active 
in society.

Hypothesis
A neighbourhood for life 
is created by physical 
interventions in the network. 
Art, locally owned businesses 
and facilities are elements 
within that physical network 
that support the social 
structure. These interventions 
can stimulate the economical 
activity of the neighbourhood.
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Masterplan
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Het masterplan bestaat uit 
een netwerk die de verbinding 
legt tussen noord-zuid en 
oost-west.
De kunstroutes, lokale 
bedrijfjes en faciliteiten 
dragen bij aan de versterking 
van een levensloopbestendig 
Oud-Charlois. De Voornsehof 
is binnen dit netwerk het 
woonserviceknooppunt.

The basis of the masterplan  
is a network, a series of 
connections running from 
north to south and east to 
west throughout the whole 
neighbourhood. Artroutes, 
locally owned businesses 
and facilities strengthen the 
neigbourhood for life. The 
Voornsehof is the assisted 
living node within this network.

voetgangers vriendelijke straten
new pedestrian friendly streets

2040

levenloopbestendig netwerk
neighbourhood for life

openbaar vervoer
public transport

kunst
art

ouderen woningen
elderly housing

groen
green

scholen
schools

openbare ruimte
public space

kunststichting
art foundation
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masterplan//masterplan

lokale economie//locally economy

kunst//art

netwerk//network
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Uit het mobiliteitsonderzoek 
kan opgemaakt worden dat 
sommige delen van de wijk 
onvoldoende verbonden zijn. 
Dit kan een aantal redenen 
hebben. Zodoende is er 
onderzocht welke relaties er 
gelegd kunnen worden om 
de isolatie van die delen te 
verklaren.
 
Opvallend is dat de grootste 
concentraties ouderen in 
het noorden en zuiden van 
de wijk leven. Men kan dus 
aannemen dat er een redelijke 
hoeveelheid verkeer door het 
fysieke centrum van de wijk 
gaat. Het tegendeel is echter 
waar.
 
Het openbaar vervoer is goed 
aangesloten op de wijk, dit is 
geen reden voor de isolatie 
van de wijk. Ook omdat we uit 
de tracks kunnen aflezen dat 
men zich voortbeweegt door 
middel van openbaar vervoer. 
Voetgangers door of in de wijk 
zijn daarentegen schaars.
 
Veiligheid van de wijk speelt 
hierin een aannemelijke 
rol als we kijken naar de 
veiligheidsindex van de wijk. De 
koppeling veiligheid en isolatie 
is dus een relatie die zeker 

gelegd kan worden.

De faciliteiten zijn ge-
positioneerd in het noorden 
van de wijk, waardoor een 
groot deel van onze doelgroep 
uitgesloten wordt van het 
gebruik van de voorzieningen 
in de Wolphaertsbocht. Men 
kiest eerder voor Zuidplein of 
plein 1953 in Pendrecht. Hier 
is het aanbod rijker en van 
hogere kwaliteit, ook speelt 
hierin mee dat men zich niet 
door de onveilige gedeeltes 
van Oud-Charlois hoeft te 
bewegen.

It can be inferred, from the 
mobility research, that the 
neighbourhood is not entirely 
connected. Due to the wide 
range of possibilities for this to 
happen, a thorough research 
on the relations of each part 
of the neighbourhood was 
conducted.
 
The biggest concentrations of 
seniors living in Oud-Charlois 
can be found in the north 
and in the south part of the 
neighbourhood. Because of 
this, a lot of traffic was expected 
within the neighbourhood, but 
the analysis shows exactly the 
opposite.
 
Thanks to a well functioning 
public transport system, 
there is a good connection 
between Oud-Charlois and the 
rest of the city. This benefits 
the neighbourhood as much 
as it affects it because the 
pedestrian activity within 
Oud-Charlois is diminished. 

This also relates to the general 
safety conditions perceived in 
the area.
Most of the facilities are 
situated in the northern part 
of Oud-Charlois, relatively 
far away from the people 

living in the south, for such a 
reason, people decide to go to 
Pendrecht or Zuidplein, places 
they can easily reach by means 
of public transport, hence 
avoiding the unsafe areas 
inside the neighbourhood.
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De verzamelde mobiliteits-
data heeft aangetoond dat 
mensen boven de 65 vaker 
gebruik maken van het 
openbaar vervoer of zich 
lopend naar hun bestemming 
verplaatsen. Mensen onder 
de 65 maken meestal gebruik 
van de auto.
Hierdoor is automatisch het 
bereik van de ouderen oven de 
65 beperkter, dan het bereik 
van autogebruikers.
Eerder genoemd is dat juist 
deze groep geïsoleerd wordt 
door de onvriendelijkheid van 
de wijk.
Aangezien deze mensen de 
wijk intensiever beleven dan de 
automobilist, is het belangrijk 
dat er een duidelijk verschil 
wordt gemaakt in langzaam 
en snel verkeer.

The mobility study shows that, 
from the research group, 
those who were 65 years 
old or older, rather use the 
public transport for long 
distances or, when staying in 
the neighbourhood, go by foot. 
On the other hand, people 
younger than 65 are more 
likely to take their own car to 
go to their destination.

snel verkeer
fast traffic

langzaam verkeer
slow traffic
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auto
car

2040

levenloopbestendig netwerk
neighbourhood for life

faciliteiten
facilities

openbaar vervoer
public transport

kunst
art

ouderen woningen
elderly housing

groen
green

Oost-West verbindingen:
Frans Bekkerstraat
Voornsevliet (woonservice 
knooppunt van het netwerk)
Van Blommensteynweg 
(snelle verbinding naar het 
Zuidplein)
 

Noord-Zuid verbindingen:
Verboomstraat
Boergoensevliet (het groene 
lint)

East-West connections:
Frans Bekkerstraat
Voornsevliet (assisted living 
node)
Van Blommensteynweg (fast 
connection to the Zuidplein)

North-South connections:
Verboomstraat
Boergoensevliet (green 
ribbon)

gebieden met potentie, kunst, lokale bedrijfjes en faciliteiten
potential areas for art, locally owned businesses and facilities

netwerk zorgt voor de verbinding met de wijk
network  connecting the neighbourhood
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We trachten aan de hand van 
de analyses een netwerk te 
creëren dat bij kan dragen aan 
de levensloopbestendigheid 
van Oud-Charlois. Dit gebeurt 
zoals in de kaart op pagina 
37 wordt weergeven: door 
het leggen van een aantal 
belangrijke noord-zuid en 
oost-west verbindingen. Deze 
verbindingen leggen relaties 
tussen bestaande gebieden 
met potentie. Het slagen van 
het netwerk hangt af van de 
ontwikkeling en koppeling 
van kunst, lokale bedrijfjes en 
faciliteiten met dit netwerk. 
Deze ingrepen zullen nieuwe 
verkeersstromen in de wijk 
op gang brengen waardoor er 
geen sprake meer is van een 
isolement, maar binding met 
de wijk. Zoals men kan zien in 
de tracks van het mobiliteits 
onderzoek.

From the analysis a network 
is created which enables 
the emergence of the 
neighbourhood for life and 
therefor benefits Oud-
Charlois. The map shows the 
important north to south and 
east to west connections. 
These connections generate 
relations between spaces 
which have a lot of potential to 
become attractors.
The network is strongly 
attached to the development 
of an art culture, and the 
potentiation of the local 
economy by means of locally 
owned businesses and 
many other facilities, and it’s 
connectivity to them. The 
intention of these interventions 
is to create new traffic flows 
all throughout Oud-Charlois, 
therefor connecting the 
neighbourhood. This is shown 
in the mobility tracks.

netwerk, bestaande mobiliteit
network, current mobility

netwerk, mobiliteits visie
network, desired mobility
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Verboomstraat
De Verboomstraat loopt van 
de Frans Bekkerstraat naar 
de van Blommesteynseweg. 
De straat zou het noorden en 
het zuiden van de wijk moeten 
verbinden.  Dit gebeurt nu 
onvoldoende door de slechte 
bestrating en het onduidelijke 
profiel. Ons voorstel richt zich 
op het beter begaanbaar 
maken van de straat. Tevens 
speelt deze straat een 
belangrijke rol in de door ons 
voorgestelde kunstroute. Een 
aantal kunstobjecten  zullen 
dan ook geplaatst worden. 
Door deze straat rijdt een 
lijnbus. Nabij het Voornsehof 
stellen we een nieuwe 
bushalte voor om dit gebied 
beter bereikbaar te maken.

Verboomstraat
This street runs north to south  
from Frans Bekkerstraat to 
Van Blommesteynseweg. 
It is intended to be the fast 
traffic artery within the 
neighbourhood. It spans for 
over 700 m in a straight hard 
line giving the possibility to 
really speed up.
A more accesible street for 
pedestrians in which cars are 
not the main actors anymore 
is much more desirable.
Some of the buildings, due to 
their unique typology, could 
be used to introduce artistic 
elements in the streets, such 
as murals, or wall paintings.
The stimulation of public 
transport is also a reachable 
goal in this street with the 
inclusion of a new bus stop 
next to the Voornsehof. 
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Kunst
Art
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Bestaande Wandelroutes 
Oud-Charlois.
Inwoners van Oud-Charlois 
hebben 5 verschillende 
wandelroutes door de wijk 
opgezet. Elk van deze routes 
heeft een eigen thema.
1. Kunstrondwandeling.
2. Historische wandelroute 
(deel 1).
3. Historische wandelroute 
(deel 2).
4. Kinderroute.
5. Groene wandelroute.

Het idee van deze 
wandelroutes is om Oud-
Charlois op steeds een nieuwe 
manier te beleven. Zo kunnen 
inwoners en  bezoekers van 
de wijk zien wat de wijk te 
bieden heeft.

Het ontstaan van de 
wandelroutes.
Oud-Charlois is te mooi om 
verborgen te blijven. In 2004 
en 2005 heeft een groep van 
5 bewoners hard gewerkt 
aan de totstandkoming en 
publicatie van wandelroutes 
door de wijk. Er zijn uiteindelijk 
5 wandelroutes beschreven 
met elk een ander thema.
Door de routes te lopen 
wordt je attent gemaakt op 
verschillende aspecten van 

Existing Strolls Oud-Charlois.
Inhabitants of Oud-Charlois 
have created 5 different 
walking routes through the 
neighbourhood. Each one has 
a theme.
1. Art route.
2. Historical route (part 1).
3. Historical route (part 2).
4. Children route.
5. Green route.

The idea of the routes is to 
experience Oud-Charlois in a 
differet way every time. This 
way the inhabitants as well as 
the visitors can see what the 
neighbourhood has to offer.

The creation of the routes.
Oud-Charlois is too beautiful 
too stay hidden.
In 2004 and 2005 a group 
of inhabitants worked hard 
to create and publicatethe 
routes throughout the 
neighbourhood.

While walking the route 
you become aware of all 
the different aspects of the 
neighbourhood. Each route is 
described in a booklet which 
contains information on what 
you can find around  while 
making your way through the 

de wijk. Elke route staat in een 
boekje met veel informatie 
over het thema en alles wat je 
onderweg tegenkomt.
Op de kop van de 
Grondherendijk / Charloisse 
Kerksingel en bij de uitgang 
van de fietsers/voetgangers 
Maastunnel staat een 
informatiepaneel met een 
plattegrond van Charlois, 
waarop de routes zijn 
weergegeven.
De routes zijn gratis 
verkrijgbaar op diverse 
locaties in Oud-Charlois.

Bron: Groeibriljant Oud-
Charlois.

neighbourhood.
At the crossing of the 
Grondherendijk with the  
Charloisse Kerksingel and 
the pedestrian exit of the 
Maastunnel, information 
panels can be found with a 
map of Charlois showing all 
the routes. Also, small maps 
with the routes are available 
for free in different locations 
throughout Oud-Charlois.

Source: Groeibriljant Oud-
Charlois.
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kinderroute
children route

scholen
schools

senioren woningen
senior dwellings

kunstroute
artroute

groene route
green route

historische route II
historical route II

historische route I
historical route I

openbare ruimte
public space

kunststichting
art foundation
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Art Route Oud-Charlois.
The Existing art route the 
goes through Oud-Charlois at 
the moment covers only the 
northern part of it. People are 
welcome to discover different 
kinds of artistic expressions 
on the streets and in some 
locals.
The artistic community can 
be of great influence to the 
neighbourhood. Cultural 
activity always inspires the 
people and generates more 
vibrant streets. With the 
inclusion of artists in the 
nighbourhood that is exactly 
what we would like to achieve. 

The first extension of the 
art route strengthens 
the connections from 
north to south and it 
goes through the already 
existing Verboomstraat,  
Jaerveldstraat, and 
Quackstraat. The aim of this 
is to include the Stichting 
NAC to the art route. The 
Spuikadpark is also part of this 
extension, but do to it’s car 
particular character, the use 
will be different. It will also be 
a north-south connection, but 
the use is more recreational 
than the streets within the 
neighbourhood.

Kunst Route Oud-Charlois.
De bestaande Kunstroute 
door Oud-Charlois gaat door 
het noordelijke deel van de 
wijk. Langs deze route kunnen 
mensen op verschillende 
manieren kunst bezichtigen. 
Wij denken dat de kunstenaars 
een grote invloed kunnen 
hebben op de buurt. Daarvoor 
realiseren we ruimte waar de 
kunstenaars kunnen wonen, 
werken en exposeren.

Het eerste deel dat we 
toevoegen aan de Kunstroute 
gaat door de Verboomstraat 
en de Jaerveltstraat/Quack-
straat, om het noorden 
van Oud-Charlois met het 
zuiden te verbinden. Door 
deze verbinding te maken 
verbinden we Stichting NAC 
met de kunstroute. Stichting 
NAC is een stichting waar 
kunstenaars met elkaar 
kunnen wonen en werken.

Vervolgens wordt het 
Spuikadepark aan de 
kunstroute toegevoegd. Op 
deze manier maken we het 
park weer onderdeel van de 
wijk. Het gebruik van het park 
is niet optimaal, wij denken dat 
de kunstenaars het park een 
impuls kunnen geven.

Het derde deel verbindt 
alle scholen in Oud-Charlois 
met elkaar. De kunstenaars 
kunnen een samenwerking 
aangaan met de scholen om 
de kwaliteit van de buurt te 
verbeteren.

Het laatste deel van de route, 
de Voornsevliet, is de nieuwe 
verbinding met de stad en 
de haven. Momenteel is de 
verbinding met de stad en de 
haven onvoldoende door een 
aantal barrières in de wijk.

The next part of this 
extension plan consists in 
connecting all the schools of 
the neighbourhood with each 
other as well as with the art 
route. It’s a great way of 
getting artists and schools 
working together and getting 
involved in the community.

Finally, the Voornsevliet, 
Opening the east-west 
connection between the 
city and the port with the 
addition of a bridge over the 
Boergoensevliet can be the 
key element to attarct more 
people to the area.
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nieuwe kunstroute
new art route

bestaande kunstroute
existing art route
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Existing walking routes and 
new art route Oud-Charlois.

Art and Children:
Art and Green:

The Spuikade Park in the 
west of Oud-Charlois offers 
the possibility for children and 
artists to interact. The children 
from the neighbourhood and 
the schools in Oud-Charlois 
can follow different workshop 
with the artists and show their 
work in the Spuikade Park.

Artists can help develop the 
creative spirit of the children 
and stimulate it by working 
together on sculptures and 
paintings and many other 
artistic creations. In this way 
the artistic community can get 
involved in the development of 
the neighbourhood.

Art and History:

The combination between art 
and history has proven to be 
of great advantage to cities 
in general when they know 
how to combine it. It attracts 
a lot of tourists and by doing 
so, it attracts investments. 
The cultural activity always 
says a lot about the life in 

Bestaande wandelroutes 
en nieuwe kunstroute Oud-
Charlois.

Kunst, Kind en Groen:
Kunst en Groengebieden:

Het Spuikadepark in het 
westen van Oud-Charlois 
biedt de mogelijkheid voor 
kinderen en kunstenaars om 
een samenwerkingsverband 
aan te gaan. De kinderen uit 
de wijk en de verschillende 
scholen in Oud-Charlois 
kunnen workshops volgen 
bij de kunstenaars en hun 
werk tentoonstellen in het 
Spuikadepark.

Kunstenaars kunnen de 
creatieve kant van de kinderen 
ontwikkelen en stimuleren 
door samen bezig te zijn met 
vormgeving en het gebruik 
van kleuren. Zo kunnen de 
kunstenaars bijdragen aan de 
creatieve ontwikkeling van de 
kinderen.

Kunst en Historie:

Kunst en geschiedenis, een 
combinatie die zeer goed kan 
werken in de wijk. Het culturele 
leven zegt iets over de kracht 

van de wijk. De geschiedenis 
van Oud-Charlois heeft een 
verhaal en kan vertaald 
worden in beeldhouwwerken 
of andere soorten van kunst. 
Zo zijn er al een aantal 
voorbeelden in de wijk. 

the neighbourhood. A poor 
cultural life is a weak link in the 
neighbourhood, and it works 
the other way around as well, 
a strong cultural life means 
the neighbourhood is more 
active and more integrated.
The history of Oud-Charlois can 
be translated into sculptures 
or other kinds of art that the 
people of the neighbourhood 
can relate to. There are 
already some examples of this 
in the neighbourhood.
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kinderroute
children route

kunstroute
art route

groene route
green route

historische route II
historical route II

historische route I
historical route I
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Waarom kunst?
“Het teken van een grote stad 
is de kracht van z’n culturele 
leven”

“Non-profit kunstgroepen 
zijn een sterke economische 
kracht, en werken als een 
magneet voor toerisme. 
Belangrijker nog is dat ze onze 
inwoners dingen bijbrengen 
en inspireren en dat ze 
creativiteit stimuleren op de 
werkplek en in onze scholen”.

Publieke kunst verschilt op 
drie belangrijke punten van 
kunst die geproduceerd is 
voor tentoonstellingen in 
musea, galerieën of andere 
openbare plaatsen, en kunst 
die door individuen verzameld 
wordt:
 
Het verloopt in een zeer 
publiek proces, waarin de 
gemeenschap een heldere 
gedefinieerde rol heeft bij het 
uitkiezen van de kunstenaar, 
de plaats en het kunstwerk.

Openbare gelden financieren 
de creatie van het kunstwerk, 
de kunst moet een groot 
publiek tevreden stellen, 
en er is een mate van 
verantwoordelijkheid voor het 

It is associated with a sense of 
longevity. it is often expected 
to last from 20-50 years, if 
not more.

Source: Projects for Public 
Spaces.

kunstwerk waar kunstenaars 
niet mee worden gecon-
fronteerd als ze werk maken 
voor private opdrachtgevers 
of voor tentoonstellingen.

Het wordt geassocieerd met 
een lange levensduur, Er 
wordt van verwacht dat het 
tenminste 20 tot 50 jaar 
meegaat, misschien zelfs wel 
langer.

Bron: Projects for Public 
Spaces.

Why Art?
“The sign of a great city is the 
strength of its cultural life.”

“Non-profit arts groups are a 
powerful economic force, and 
act as a magnet for tourism. 
Even more important, they 
help educate and inspire 
our citizens and stimulate 
creativity in the workplace and 
in our schools.”

Public art differs from art 
produced for display in a 
museum, gallery, or other 
public place, and from art 
collected by individuals, in 
three major ways:

It is commissioned by a very 
public process, in which the
community has a clear and 
defined role in selecting 
the artist, the site, and the 
artwork.

Public money funds the 
creation of the art piece, 
the art has many audiences 
to please, and that there is 
a degree of accountability 
assumed about the artwork 
that artists do not encounter 
as much when creating work 
for private use or display.
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Leefstijlen

Smart-agent onderzoek leef-
stijlen BSR*-model.
*Brand Strategy Research (BSR®)

Om belevingswerelden in 
kaart te brengen werken wij 
met het BSR®-model. Dit 
model verkent en structureert 
de achterliggende waarden, 
behoeften en motieven 
van mensen binnen een 
bepaald domein. Het model 
wordt gevisualiseerd door 
twee gedragsbepalende 
dimensies die centraal staan 
in de Westerse gedrags-
wetenschap: de sociologische 
en de psychologische 
dimensie. Op de wijze 
ontstaan vier kwadranten 
ofwel vier belevingswerelden, 
van waaruit mensen denken 
en handelen. 

Het BSR®-model is dynamisch 
en domeinspecifiek. Dat wil 
zeggen dat wij binnen elk 
domein/ markt op zoek 
gaan naar een zinvolle 
segmentatie; dit kan leiden 
tot een oplossing met 
bijvoorbeeld vier segmenten, 
of zes, of misschien wel 
zeven. Elk segment heeft 
een duidelijk onderscheidend 

(psychografisch) profiel dat, 
in combinatie met traditionele 
kenmerken zoals leeftijd, 
geslacht en opleiding, een 
pragmatische basis is voor het 
ontwikkelen van consument-
gerichte (gedifferentieerde) 
marketing en communicatie.

Bron: www.smartagent.nl

Leefstijlen onder de senioren 
(55+) in Oud-Charlois.

Uit onderzoek gehouden 
onder de participanten die 
deel hebben genomen aan het 
GPS onderzoek hebben we 
tevens  hun leefstijlen in kaart 
gebracht aan de hand van 
het BSR®-model van Smart-
agent.

In het diagram is te zien dat 
er een evenwicht is tussen de 
groene en gele leefstijl. Hieruit 
kunnen we concluderen dat 
de senioren uit het onderzoek 
groepsgebonden zijn. Waarbij 
de ene helft de nadruk legt 
op harmonie en de ander op 
bescherming.

Een aantal kenmerken van 
de gele leefstijl zijn: plezier, 
vriendschap, sociaal contact, 
verbondenheid, genieten.

Lifestyles

Smart-agent lifestyles 
research BSR*-model.
*Brand Strategy Research (BSR®)

The way every person 
experiences the world relates 
to their very own personal 
background, interests and 
dislikes, values and motivations. 
All of these perceptions can 
be categorized in 4 “worlds” 
which can be identified with the 
help of the  BSR ® model. This 
model explores the underlying 
structures and values, needs 
and motivations of people 
within a particular domain. 
The model is visualized by 
two defining behavioral 
dimensions: the sociological 
and psychological dimension. 
4 quadrants were created 
for four different experiences 
from which people think and 
act.

The BSR ® model is dynamic 
and domain specific. This 
means that we will look in 
each domain / market for 
a meaningful segmentation, 
which can lead to a solution 
with 4 or 6 or 7 segments. 
Each segment has a clearly 
distinctive (psychographic) 

profile, in combination with 
traditional characteristics 
such as age, gender and 
education, a pragmatic basis 
for developing consumer-
oriented, marketing and 
communications.

Source: www.smartagent.nl

Lifestyles under the seniors 
(55+) in Oud-Charlois

The lifestyle of the people who 
took part in teh GPS research 
was also studied with the 
BSR®-model of Smart-
agent. All the information 
was visualized in maps and 
diagrams.

These diagrams show a 
balance between different 
lifestyles. The two predominant 
lifestyles in the area are 
green and yellow. From this 
it is possible to inferr that 
the seniors in the area more 
group oriented and not so 
individuals. 
Some characteristics of the 
yellow lifestyle are: Friendship, 
social contact, connection, 
relish.
For the green lifestyle: Privacy, 
intimacy, security, respect, 
safety.
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Een aantal kenmerken van de 
groene leefstijl zijn: Privacy,
Intimiteit, Zekerheid, Respect 
hebben, Veiligheid.

De kenmerken die in beide 
groepen overeenkomen zijn: 
Fatsoensnormen, Betrokken, 
Hulpvaardig, Solidariteit.

Waarom het aantrekken van 
de rode leefstijl in de wijk?
De kenmerken van de rode 
leefstijl zijn: Geloven in jezelf, 
Passie, Presenteren, Succes, 
Uitdaging.

Deze leefstijl kan bijdragen 
aan het culturele leven van 
een wijk. Hiervoor zijn mensen 
nodig die een uitdaging aan 
willen gaan en zich willen 
presenteren tegenover an-
deren. De overeenkomst 
met de gele leefstijl is dat ze 
enthousiast en creatief zijn. 

Door deze leefstijl in de 
wijk te stimuleren, wordt 
de levendigheid in de wijk 
verbeterd. Er zal een opener 
karakter in de wijk ontstaan 
doordat deze leefstijl zich naar 
buiten richt. Dat wil zeggen 
dat zij actief deelnemen aan 
de samenleving binnen de wijk.

The characteristics both 
groups share are: Well-
manner, value, complicity, 
good-natured, solidarity.

Why attracting the 
Red lifestyle in the 
neighbourhood?
The red lifestyle is 
characterized for being 
passionate, driven, succesful 
and challenging. These 
qualities can contribute 
to the cultural life of the 
neighbourhood. For this 
reason, including people in 
the area that share these 
qualities will make the 
neighbourhood much more 
lively and active. Besides, red 
and yellow lifestyles share 
some similarities such as the 
enthusiasm and creativity, 
and that would make it easy 
for them to interact.

By stimulating this lifestyle 
in the neighbourhood, its 
quality can improve. The 
neighbourhood will be more 
open and welcoming, and the 
community could look as one. 
All of these achievable with the 
integration of the red lifestyle 
which is the active group 
inside the neighbourhood.
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Spuikadepark
Het  Spuikadepark wordt 
nu niet veel gebruikt, het is 
een stuk groen tussen de 
Waalhaven en de wijk in. 
Het ligt ingeklemd tussen de 
woningen aan de Zuidhoek 
en bedrijfsgebouwen aan 
de Waalhaven-zijde. Beide 
bebouwingsstroken zijn met 
hun achterzijde naar het park 
gericht. 
Wij stellen voor om dit park 
deel uit te laten maken van 
de kunstroute. Er zouden een 
aantal kleine bedrijfspanden 
worden ingericht als werk-
plaats voor kunstenaars. Zij 
kunnen het park gebruiken 
als expositieruimte. Het park 
zal beter bereikbaar worden 
door herbestrating en het 
mogelijke verlengen van de 
Van Blommesteynseweg 
en Voornsevliet richting de 
Waalhaven. Hiermee denken 
wij meer mensen in het park 
te krijgen.

Spuikade park
The Spuikadepark separates 
the Waalhaven from Oud-
Charlois, It runs from north to 
south just between the rows 
of houses of the Zuidhoek and 
the industrial buildings on the 
side of the Waalhaven. Both 
building strips show their 
backs to the parks maiking it 
unfriendly and unpleasant.
The park has a lot of open 
unused space in which the 
artist of the neighbourhood 
can show their work. It is 
also a great place for kids 
to play and people from the 
neighbourhood go and relax. It 
has all the potential to become 
a great meeting place. An 
excellent way of attracting 
people.

voor
before

na
after
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Lokale Economie
Local  Economy
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gezondheidszorg
health care

visitie
visiting

winkelen
shopping

wandeling
strolling
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- routes langs commerciële faciliteiten. 
- visite gecombineerd met winkelen 
- gekozen routes zijn voetganger onvriendelijk
- routes along commercial facilities
- visiting combined with shopping
- chosen routes are pedestrian unfriendly
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Help people to be the 
owners of the shops

Do the people think the 
shops work for them?

People buy the shops
People can give or sell 
the shops back to the 
government

Government offers 
the local people a trial 
period

Help elderly to remain 
active within their 
neighbourhood

According to the GPS 
research, people are more 
willing to walk the streets with 
commercial activities and 
more vehicle traffic, rather 
than streets with less shops, 
even when these streets are 
more pedestrian friendly. It 
can be inferred from that, that 
what attracts people is not 
necessarily pedestrian friendly 
streets, but movement and 
activity. People attract people.
One of the goals of this E.F.N. 
is to bring people back to the 
streets, specially the older 
generations. Keeping them 
active and make it easy for 
them to move around their 
neighbourhood and even, later 
on, the city.
An important element within 
the Elderly Friendly Network 
is the addition of small shops 
and businesses owned by 
the neighbours. This has 
the intention of attracting 
more people inside the 
neighbourhood and make use 
of the network. Then again. 
It seems that is people what 
attracts more people.
A way of achieving this is by 
creating a model in which an 
association of neighbours 
is created and works with 
the municipality. This way 

the neighbours can buy 
products and groceries 
from the government and 
that way compete with 
the supermarkets. The 
government wins because 
the local economy of the 
neighbourhoods increases. 
Also there would be a higher 
employment rate. At the 
same time, the government 
can help the people own their 
businesses. They could give a 
trial period with low rent costs 
and the possibility to buy. In 
case people are not satisfied 
with their shops they should 
have the possibility of giving it 
back.

Volgens het GPS-onderzoek, 
zijn mensen eerder bereid 
drukken straten te nemen met 
veel commerciële activiteiten 
en grote verkeersintensiteit, 
dan straten waar minder 
faciliteiten zijn, zelfs als de 
straten voetganger vrien-
delijker zijn. Hieruit kunnen 
we afleiden dat mensen 
eerder worden aangetrokken 
door mobiliteit en activiteiten 
dan voetganger vriendelijke 
straten. Mensen trekken 
mensen aan.
Een van de doelen van het 
netwerk, is om de mensen 
terug op de straat te krijgen. 
Door de ouderen actief te 
houden en te zorgen dat ze 
zich gemakkelijker door de 
wijk kunnen voortbewegen, en 
door de stad.
Een belangrijk element in het 
netwerk is het toevoegen van 
kleine winkels en bedrijven 
met eigenaren uit de buurt. 
Hierdoor worden mensen 
uit de wijk aangetrokken, die 
daardoor meer gebruik gaan 
maken van het netwerk. Dan 
brengt ons weer terug bij de 
uitspraak; mensen trekken 
mensen aan.
Dit kan bereikt worden door 
een model te creëren waarin 
een vereniging van buren 

kan samenwerken met 
de gemeente. Op subsidie 
basis zoud men een bedrijfje 
kunnen starten, waardoor 
ze de mogelijkheid krijgen 
om te concureren met de 
supermarkten.
Voor de gemeente is het een 
win-win situatie, doordat de 
locale economie van de buurt 
omhoog gaat. Daarnaast zal 
de werkloosheid dalen. De 
gemeente kan de mensen 
daarnaast begeleiden in het 
houden van een eigen zaak. 
Dit kunnen ze doel door 
de eigenaren tijdens een 
proefperiode te ondersteunen 
door de huur omlaag te 
brengen. Wanneer de eige-
naren niet tevreden zijn 
hebben ze de mogelijkheid om 
de winkel terug te geven aan 
de gemeente.
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toegevoegde faciliteiten
added facilities

bestaande faciliteiten
existing facilities

cultuur
culture
scholen
schools

winkels
shops

lokale bedrijfjes
locally owned businesses

horeca
horeca

markt
market

stads groen
city green

sportvoorziening voor senioren en speeltuin
sports area for elderly and playground

speelgoed bibliotheek
toy library

kiosk
kiosk
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Frans Bekkerstraat
De Frans Bekkerstraat 
bevindt zich in het oudste 
gedeelte van Oud–Charlois en 
verdeelt de wijk in twee delen: 
het oude dorp Charlois en 
de naoorlogse woningbouw. 
Het verbinden van deze twee 
delen door middel van het 
openbreken van de Frans 
Bekkerstraat, het geven van 
een vriendelijker, opener 
karakter en toevoegen van 
functies aan deze straat is 
ons voornaamste doel. 
In de straat lijken de gevels 
een doorlopende muur, 
dit word versterkt door 
het feit dat de op de Frans 
Bekkerstraat uitkomende Van 
Dieststraat en Jaersvelstraat 
alleen via een onderdoorgang 
bereikbaar zijn. Ons voorstel 
is om deze onderdoorgangen 
te verwijderen en zo een 
duidelijkere  verbinding te 
creëren. Tevens stellen we voor 
om een verbinding te creëren 
vanuit de Verboomstraat naar 
de oude kerk en zo de oude 
kerk een herkenningspunt in 
de wijk te maken (zie pagina 
39). Hiermee wordt de 
omgeving van het oude dorp 
en de Wolphaertsbocht beter 
bereikbaar en deel van de hele 
wijk.

Frans Bekkerstraat
Frans Bekkerstraat is in the 
oldest part of Oud-Charlois 
and divides Oud-Charlois in 
two parts: the old village and 
the post-war housing stock.
Our main goal is to open up 
the street, giving it a friendlier 
character and making it a 
connector rather than a 
divider between the old village 
and the newer part.
Within the street the facades 
look like a wall, this is enhanced 
by the fact that you can reach 
the Van Dieststraat and the 
Jaersveltstraat only trough 
gates.
We propose to open up 
these gates and make a 
better connection to these 
streets, furthermore we 
propose a connection from 
the Verboomstraat to the 
old church making the 
church an anchor in the 
neighborhood (see page 39) 
and making the old village 
and Wolphaertsbocht more 
accessible and part of the 
whole neighborhood.

voor
before

na
after
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Ontwerp Voorstel
Design Proposal
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Op dit moment ondergaat 
het Voornsehof een 
vernieuwingsproces dat, als 
het goed wordt uitgevoerd, de 
wijk een positieve impuls kan 
geven. Een aantal bouwblokken 
zijn al gesloopt en een aantal 
staan op het punt gesloopt 
te worden. Vanwege de 
oppervlakte van het gebied, 
zijn de mogelijkheden voor 
ontwikkeling groot.
Bij de ontwikkeling van dit 
gebied zijn veel partijen 
betrokken. Woningcorpora-
ties, Gemeente Rotterdam, 
buurtbewoners, the kunste-
naarsgemeenschap enz. Er 
staat veel op het spel, doordat 
de kosten voor de ontwikkeling 
van zo’n groot gebied 
binnen een “probleemwijk” 
hoog zijn en het feit dat de 

Voornsehof 
Woonservice knooppunt

At the moment, the 
Voornsehof is undergoing 
a renewal process which, 
if properly designed, 
could benefit the entire 
neighbourhood. Some building 
blocks have already been 
demolished, a few more are 
awaiting the same future. The 
size of this place offers great 
possibilities for development. 
Many are the players involved 
in this particular site. Housing 
companies, the Municipality of 
Rotterdam, the neighbours, 
the artistic community, etc. 
Much is at stake, and the 
cost for developing in such 
a big area within a “trouble 
neighbourhood” and the 
fact that the world is still 
recovering from the economic 
setback ocurred a few years 

ago are the main reasons to 
have some projects for this 
same area on hold.
It is for this reasons that we 
chose this particular spot 
to create a node within the 
elderly friendly network. It will 
become a key element in the 
design and a main part of the 
neighbourhood for life.

wereld-economie zich nog 
aan het herstellen is na de 
economische crisis heeft 
ervoor gezorgd dat de plannen 
voor dit gebied stil zijn komen 
te liggen.
Dit is de reden dat we dit gebied 
hebben uitgekozen om een 
knooppunt in het netwerk te 
maken. Het zal een belangrijk 
deel worden in het ontwerp en 
een hoofd element binnen de 
levensloopbestendige wijk.
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Voornsevliet
De Voornsevliet is een straat 
in het midden van Oud-
Charlois. Net als de Van 
Blommesteynseweg wordt 
deze straat onderdeel van een 
belangrijke verbinding tussen 
oost en west; de verbinding 
tussen Oud-Charlois en de 
rest van Rotterdam-Zuid.
Wij stellen voor om de 
Gruttostraat met de 
Voornsevliet te verbinden 
door middel van een brug 
die alleen toegankelijk is voor 
langzaam verkeer.
Door deze brug ontstaat 
er een  lijn die vanuit de 
Waalhaven door Oud-Charlois 
naar Zuidplein loopt en zich 
vooral moet gaan richten 
op langzaam verkeer en 
woonservice faciliteiten.
Aan deze lijn zullen de 
zorgvoorzieningen worden 
gekoppeld. Belangrijkste 
focus word de herontwik-
keling van de Voornsevliet in 
een voetgangersvriendelijke 
zone, waaraan nieuwe 
woningen, winkels, horeca 
en zorgvoorzieningen zijn 
gelegen.

Voornsehof
Het Voornsehof wordt het 
woonservice knooppunt van 

Voornsevliet
Voornsevliet runs from east to 
west right across the middle 
of Oud-Charlois. Together with 
the Van Blommesteynseweg, 
this street will be part of 
an important connection 
between east and west; the 
connection between Oud-
Charlois and the rest of the 
south of Rotterdam.
To establish such a connection 
we propose to make a 
pedestrian / bicycle bridge to 
link Voornsevliet with Grutto-
straat.
The line we have now 
created will focus mainly on 
non-motorized traffic. We 
consider this line to be the 
main link to the healthcare 
facilities, from Waalhaven 
to Zuidplein. Our main focus 
will be the redevelopment 
of the Voornsevliet in to a 
pedestrian friendly zone with 
a mixed program of housing, 
shops, horeca and healthcare 
facilities.

Voornsehof
Voornsehof will be the assisted 
living node of the network. This 
assisted living node consists 
of a few important elements. 
the slow mode east–west 
connection is an important 

het netwerk. Dit woonservice 
knooppunt bestaat uit een 
aantal belangrijke elementen.
De langzame oost-west 
verbinding is  een belangrijke 
voorwaarde om voldoende 
mensen naar dit knooppunt 
te krijgen en zodoende het 
programma realiseerbaar te 
maken.
Het ontwerp biedt plaats aan 
een groot openbaar plein en 
speeltuin aan de Voornsevliet, 
waar omheen de functies zijn 
gesitueerd.
In het hoofdgebouw zit 
het overgrote deel van de 
zorgfuncties.
De overige functies die het 
plein omsluiten zijn winkels, 
horeca en de Botanische 
tuin. Kunstenaarswoningen 
worden ingezet om binding 
met de wijk te krijgen.
De ouderen woningen in de 
rest van het ontwerp zijn van 
alle gemakken voorzien.
Dit programma is speels en 
stopt de ouderen niet weg 
maar betrekt ze juist in de wijk, 
door middel van de connectie 
met kunstenaars en scholen.
Verder sluit het ontwerp goed 
op de huidige structuur aan 
en nodigt het uit om dit gebied 
te bezoeken.

condition to get enough people 
to the place and thereby 
making it possible to realize 
the program.
The design accommodates 
a large public plaza and 
playground next to the 
Voornsevliet, around which 
the function are situated. In 
the main building most of 
the healthcare facilities are 
situated. The other functions 
the plaza encloses are shops, 
horeca and a botanic garden. 
Housing for artists will be 
used to get a connection with 
the neighborhood.
The senior housing in the 
rest of the design are fully 
equipped. The program is 
playful and doesn’t put the 
elderly away but involves them 
in the neighborhood, by means 
of the artists and schools. 
Furthermore the design of 
Voornsehof   connects very 
well to the current structure 
and invites the public to visit 
this area.
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P

Programma:
Woningbouw 10.800m2
Winkels en horeca 1.520m2
Gezondheidszorg 5.250m2
 
Extra programma:
Ateliers voor kunstenaars
Botanische tuin
 

senioren en kunstenaars woningen
elderly and artists housing

voornsevliet
voornsevliet

speelplek
playground

horeca en winkels
horeca and shops

voornseplein
voornseplein

hoofdgebouw
main building

Program:
Housing buildings 10.800m2
Shops and horeca 1.520m2
Health care 5.250m2
 
Additional program:
Ateliers for artists
Botanical greenhouse
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ontwerpschetsen
design sketches
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ontwerpschetsen
design sketches
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masastudie
volume study
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vertaling naar het eindontwerp
evolution to the final design
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Voornsehof (voetganger verbinding)
Voornsehof (pedestrian connection)

brug over de Boergoensevliet
bridge over the Boergoensevliet

Voornseplein (gezien vanuit zuid-west richting)
Voornseplein (view from south-west)

Voornseplein (gezien vanuit noord-west richting)
Voornseplein (view from north-west)
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Evaluat ie
Evaluat ion
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Terugkijkend op onze 
onderzoeksvraag: 
“Hoe kunnen sociale en fysieke 
netwerken elkaar versterken, 
zodat 55 plussers actief 
deel blijven nemen aan de 
maatschappij?” 

We kunnen stellen dat we 
deze vraag beantwoordt 
hebben door de integrale 
toegankelijkheid van Oud-
Charlois te verbeteren. We 
hebben dit gedaan door de 
verbindingen van oost naar 
west en van zuid naar noord 
te voorzien van een nieuwe 
bestrating waarover men 
zich makkelijk kan bewegen. 
Ouderen kunnen zich hierdoor 
makkelijker door de wijk 
verplaatsen. Hiermee creëren 
we een levensloop-bestendige 
wijk.
Het levensloopbestendig net-
werk voorziet in een splitsing 
van snel en langzaam verkeer 
om optimale mobiliteit te 
bevorderen. Een duidelijke 
scheiding van snel en 
langzaam verkeer zorgt voor 
een meer aaneengesloten 
voetgangersgebied waar 
iedereen zich veilig in kan 
bewegen. De kwaliteit van 
de openbare ruimte is 
opgewaardeerd en voorzien 

Looking back at our research 
question:
“How can social and physical 
networks enhace each other 
so that seniors stay active in 
society”

Our answer to this question 
was the improvement of the 
accessibility throughout Oud-
Charlois. By strengthening 
the east–west and north-
south connections, not only 
on the physical levels but 
also on the social apects, it 
becomes easier for everyone, 
specially elderly to move 
aound their neighbourhood. A 
neighbourhood for life is then 
created.
The network separates 
fast and slow traffic with 
the intention of prioritazing 
the pedestrian accesibility, 
therefor, the quality of public 
space has been upgraded and 
equipped with shops, local 
businesses, healthcare and 
culture. All of these with the 
goal of  increasing the vibrancy 
of public life and the economic 
situation in the district. This 
will ensure that the elderly will 
go out and make use of the 
network and their social life 
will benefit from it.
With the redesign of the 

van winkels, lokale bedrijfjes, 
zorgvoorzieningen en cultuur 
waardoor  de levendigheid 
en de economische situatie 
in de wijk toeneemt. Dit zal 
er voor zorgen dat ook de 
ouderen meer gebruik gaan 
maken van de straat en hun 
sociale contacten en de 
sociale structuur versterken. 
Door het herontwerp van 
het Voornsehof wordt dit 
het knooppunt van woon-
zorgfaciliteiten en draag het bij 
aan een Levenloopbestendig 
Oud- Charlois!

Voornsehof, an Assisted Living 
node is created and gives the 
basis for the neighbourhood 
for life.
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Reflect ie
Ref lect ion
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Dit keuzevak stedenbouw-
kundig ontwerpen is vooral 
een zelfstudie cursus, die het 
verzamelen van gegevens 
combineert met; stedelijke 
analyses, studio onderzoeken 
en literatuurstudie. 
De cursus leert studenten 
om verschillende analyse-
technieken te gebruiken, zoals 
GPS-tracking, op het gebied 
van persoonlijke bewegingen, 
voetgangersstromen, en 
de openbare ruimte, dit kan 
handig zijn voor toekomstige 
onderzoeken die studenten 
doen tijdens hun afstuderen. 
De studio’s vinden plaats 
op dezelfde locatie van het 
projectgebied (Oud-Charlois) 
en het geeft de studenten de 
gelegenheid om een betere 
grip op de werkelijke situatie 
en de problemen in dat gebied 
te krijgen. 
De analyse is het belangrijkste 
onderdeel van het project en 
het is gebaseerd op werkelijke 
gegevens van mensen en 
bewoners van het gebied. 
Het is moeilijk om mensen te 
overtuigen om deel te nemen 
in een wetenschappelijk 
onderzoek, vooral als zij de 
ouderen groep mensen.
Het hele proces moet worden 
georganiseerd en uitgevoerd 

This elective urban design 
course is mainly a self-study 
course, which combines 
the data collection, urban 
analyses, studio researches 
and literature study.
The course teaches students 
to use different analysis 
techniques such as GPS 
tracking, in the field of people 
movement, pedestrian flow, 
and public space, which can 
be vary helpful for the future 
researches that students 
do during their graduation 
process.
The studios take place in 
the same location of the 
project area (Oud-Charlois) 
and it gives the students the 
opportunity to have a better 
understanding of the real 
situation and the problems in 
that area.
The analysis is the most 
important part of the project 
and it’s based on real data 
from people and residents of 
the area, but it’s sometimes 
hard to convince people to 
participate in an educational 
research especially if they are 
the elderly group of people. 
The whole process has to 
be organized and done by 
students, which take lots 
of time, and the first weeks 

are not so efficient for the 
students, which have to make 
a research question and a 
design in a very short time. 
There is a lack of contact 
hours with teachers and 
also theoretical helps from 
university like lectures, and 
every thing is based on the 
data from GPS research, 
interview with people and the 
students understanding of the 
area.
But in other hand it’s a good 
experience for students 
to go out of the academic 
environment of university, to 
be part of the neighborhood, 
and contact people and 
hear their claims about their 
problems and their needs. 
The presentations are also for 
public and for the residents of 
the area, and it’s very helpful 
to have their direct feedback 
about the project and the 
design. 

door studenten, dit neemt 
veel tijd in beslag waardoor de 
eerste weken niet zo efficiënt 
zijn voor de studenten, terwijl 
er wel een onderzoeksvraag 
beantwoord en een ontwerp 
gemaakt moet worden. Het 
persoonlijk contact met  de 
docenten was niet intensief 
genoeg en de theoretische 
ondersteuning van de 
universiteit, zoals lezingen 
ontbreekt. Alles is gebaseerd 
op de gegevens van GPS-
onderzoek, interviews met 
deelnemers aan het ondezoek  
en het beeld dat de studenten 
van de wijk hebben. 
Daartegenover staat dat het 
een goede ervaring voor de 
studenten is om een keer weg 
te zijn uit de academische 
omgeving van de universiteit, 
een onderdeel van de 
buurt te zijn, en in het met 
mensen te hebben over hun 
problemen en hun behoeften. 
De presentaties zijn ook voor 
publiek en voor de bewoners 
van het gebied, en het is 
heel nuttig om hun directe 
feedback over het project en 
het ontwerp te horen.
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