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inleiding

De Schilderswijk staat binnen de STAWON studie naar de

dens de stadsvernieuwing, zoals verderop in dit document

woonomgeving model voor een 80-er jaren stadsvernieu-

wordt uitgelegd. Hierbij heeft het oorspronkelijk duidelijke

wingswijk.

beeld plaats gemaakt voor een nieuwe stedenbouwkundige invulling met die duidelijk minder helder is.

De Schilderswijk was in Den Haag van oorsprong een

Daarnaast valt bij vergelijking van de Schilderswijk voor de

markante volksbuurt met veel lage inkomens, een hoge

stadsvernieuwing met de huidige situatie op dat er veel

bevolkingsdichtheid en een grote menging van wonen,

openbare ruimte is toegevoegd in de wijk. De toegevoeg-

werken en andere nering. Tijdens de stadsvernieuwing, die

de ruimte heeft echter niet per deﬁnitie meer ruimtelijke

al ruim 20 jaar duurt en pas nu in een fase van afronding

kwaliteit of gebruikswaarde gebracht. Veel onduidelijkheid

is, zijn veel van de oorspronkelijke bewoners verhuisd. De

is tijdens de stadsvernieuwing ontstaan door het versprin-

goedkope maar woontechnisch slechte woningvoorraad is

gen van de bouwblokken en een woonerfachtige maai-

ingrijpend veranderd. De technische kwaliteit is sterk ver-

veldinrichting met veel onbepaalde ruimte. Hierdoor zijn

beterd, maar de woonkwaliteit is slechts ten dele verbe-

onduidelijke plekken ontstaan, met bijkomende problemen

terd. De Schilderswijk is veranderd in een heterogene wijk

als blinde gevels, bergingen en containerruimtes aan de

met zo’n 90 nationaliteiten en culturen, met nog steeds

straat, gebouwen die geen relatie meer hebben met de

veel lage inkomens. Hierop is de stadsvernieuwing pas in

straat en conﬂicten tussen openbaar en privé. De stede-

laat stadium aangepast. Het gevolg is een grote voorraad

lijke Schilderswijk is onder invloed van de toen heersende

van weinig op de multiculturele samenleving toegesneden

denkbeelden ‘vertrut’ tijdens de stadvernieuwing.

woningen en woongebouwen. De eenzijdigheid van de
woningvoorraad heeft tot gevolg dat er weinig mogelijkhe-

De stadsvernieuwing in de Schilderswijk heeft over een

den zijn tot wooncarrière binnen de wijk. Er vindt hoege-

dusdanig lange periode plaatsgevonden, dat allerlei modes

naamd geen verandering plaats in de bevolkings-samen-

en verschillende ontwerpoplossingen te vinden zijn. Vooral

stelling. De woongebouwen hebben ook geen ruimte voor

Schilderswijk-midden kan model zijn voor een typische

werk aan huis, zodat startende bedrijvigheid en commerci-

80-er jaren stadsvernieuwingswijk. Het gebied rond de

ele activiteiten geen kans hebben in de wijk.

Vaillantlaan uit de jaren ’90 kent veel minder ruimtelijke
problemen.

Door de huidige bewoners van de Schilderswijk wordt net
als door de vroegere bevolking intensief gebruik gemaakt

Tijdens de Analyse van de Schilderswijk hebben we een

van de openbare ruimte. Er ontstaat overlast door conﬂic-

‘stappenplan’ om de openbare ruimte(s) te analyseren

terend gebruik van de openbare ruimte. Door het tekort

ontwikkeld. We hebben de ruimte(s) beoordeeld op de

in de wijk aan verblijfsruimte voor delen van de jeugdige

volgende 7 punten:

bevolking, maar ook doordat veel woningen niet zijn



(plek in het) Stedelijk weefsel

gebouwd voor een andere manier van bewonen, is de druk



Mate van collectiviteit

op de openbare ruimte enorm. Tel daarbij op de parkeer-



Programma

druk en het semi-illegaal gebruik van de openbare ruimte



Wanden

als marktplaats. Tenslotte heeft het voor deze gebruiksin-



Proﬁelen / opbouw

tensiteit ontoereikende beheer geresulteerd in een wijk



Sfeer / karakter

met een sjofele uitstraling die te maken heeft met vanda-



Speciﬁeke inrichting

lisme en gevoelens van onveiligheid. De leefbaarheid in de
wijk, de betrokkenheid van de bevolking en de veiligheid

In dit document worden deze punten verder uitgewerkt en

op straat staan hierdoor onder druk.

als laatste zijn twee voorbeelduitwerkingen opgenomen

Wanneer wordt ingezoomd op wijkniveau is in de structuur

nen verbeteren.

hoe je naar aanleiding van de analyse de situatie zou kunvan de wijk geen duidelijke hiërarchie van de openbare
ruimte meer af te lezen. Naast de duidelijke structuurlijnen
Vaillantlaan, Hoefkade en Parallelweg/Lijn 11-tracé is het
onderscheid tussen plekken en routes minimaal. Vooral het
midden van de wijk heeft een ﬁjnmazig grid waarin een
groot aantal plantsoenen is opgenomen. Dit is ontstaan tijSTAWON-ontwerpstudie ‘vingeroefening voor de woonomgeving’
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stedelijk weefsel

Om de kwaliteiten en potenties van de openbare ruimte
van de Schilderswijk te kunnen beoordelen is een vergelijking gemaakt van een tweetal Haagse lange lijnen en haar
aanpalende openbare ruimte. In eerste oogopslag valt dan
op dat er in de Schilderswijk zeer veel openbare ruimte
aanwezig is. Bij de vergelijking met de Laan van Meerdervoort valt op dat de pleinen en plantsoenen in de Schilderswijk vooral los liggen van de stedelijke routes en daardoor
beperkte stedelijke betekenis hebben.
De openbare ruimte is meer dan een verzameling van parken, pleinen en plantsoenen. De structuur van de openbare ruimte is het stedelijk netwerk van hoofd- en subroutes,
een netwerk van straten en wegen, welke met de parken,

de openbare ruimte in de Schilderswijk - 1976

pleinen en plantsoenen gezamenlijk die openbare ruimte
vormen.
In de Schilderswijk zijn de belangrijkste routes de Hobbemakade, de Hoefkade en de Vaillantlaan. Aan deze drie
routes ligt enkel het Vaillantplein, dat meer een verkeersplein is dan een verblijfsplein. Alle overige ruimten liggen
verscholen in de wijk. Dit kan een kwaliteit zijn, een soort
hidden treasures, maar dat is het in de Schilderswijk in
ruimtelijk opzicht niet. Er is weinig verschil tussen de plekken. Elk plantsoen heeft ongeacht de positionering in de
wijk een vergelijkbaar programma.
De overige toegevoegde ruimte is vaak niet helder gedeﬁnieerd, heeft nauwelijks culturele waarde en maar een
beperkte gebruikswaarde. Veelal is het gebruik toegewezen aan een enkele doelgroep, waardoor veelzijdig gebruik
ontbreekt. Slechts een klein deel van de openbare ruimte
heeft een eenduidige gebruiksfunctie dat is geannexeerd

de openbare ruimte in de Schilderswijk - 2000

door bijvoorbeeld scholen of bewoners en daardoor op te
vatten als semi-openbare ruimte.
Een verhaal apart zijn de straten. Veel straten zijn erfachtig
ingericht, met sporadische boomplaatsing en een overmaat aan inrichtingselementen. Het zijn geen straatruimten waarmee bewoners zich kunnen identiﬁceren.
Daarnaast zijn in de stadsvernieuwing gebouwde woongebouwen in de Schilderswijk vaak niet gericht op de
openbare ruimte. In de wijk is een overmaat aan blinde,
gesloten gevels en dode hoeken. Terwijl er juist veel adressen aan de openbare ruimte moeten liggen die gericht zijn
op deze ruimte. Hierdoor en door de onduidelijke inrichting
van de buitenruimte is er weinig identiﬁcatie mogelijk door
de bewoners met de ruimte, zodat de ruimte hoegenaamd
geen betekenis heeft voor de bewoners.
de openbare ruimte in de Schilderswijk - 1976 & 2000
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de Laan van Meerdervoort

de Hoefkade

de Laan van Meerdervoort

de Hoefkade

Haagse lange lijnen

pleinen langs diverse routings

de openbare ruimte in de Schilderswijk

STAWON-ontwerpstudie ‘vingeroefening voor de woonomgeving’
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mate van collectiviteit

Eén van de zwakke punten van de openbare ruimtes in
de schilderswijk, is het ongedeﬁnieerde karakter van deze

stedelijk

ruimtes. De samenhang tussen de pleinen ontbreekt

 aan / op hoofdroutes

volledig. Het lijkt alsof de pleinen per stuk zijn ingericht

 altijd toegankelijk / openbaar

zonder overzicht te houden over het geheel. Dit levert een

 óf een heel onbenoemd óf een heel speciﬁek

vrij rommelig karakter op, omdat alle pleinen proberen te

programma

voldoen aan de diverse eisen van de gebruikers.

 minimaal een plint met stedelijke voorzieningen
 scherpe scheiding privé - openbaar

Door als uitgangspunt vier types openbare ruimtes te deﬁ-

 anoniem karakter

niëren met ieder hun eigen situering, karakter, programma
en relatie met de omgeving, willen wij een samenhangend
geheel ontwikkelen. Deze vier types zijn ‘stedelijk’, ‘wijk’,
‘buurt’ en ‘blok’. De stedelijke ruimte is een zeer extroverte ruimte, het blok daarentegen meer introvert. Door
het bepalen van de potentie van een openbare ruimte en
het deﬁniëren ervan, heb je een houvast voor het ontwerp

wijk

van de ruimte.

 aan doorgaande (wijkontsluitende) wegen
 altijd toegankelijk / openbaar
 óf onbenoemd óf speciﬁek programma
 plint met (stedelijke) voorzieningen
 anoniem karakter

buurt
 aan (buurt)straten
 collectief
 meervoudig, speciﬁek programma
 enkele voorzieningen in de plint
 gemeenschappelijk karakter

blok
 aan straten / stegen
 collectief / privé
 klein speciﬁek programma
 alleen woningen in de plint
 intiem karakter
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pleinen in de huidige situatie

pleinen in een toekomstige situatie
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programma

1. Teniersplantsoen

4. Hanneman plantsoen

karakter: groen/verhard

karakter: groen/speeltuin

toegankelijkheid: 24h/dag
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toegankelijkheid: 24h/dag
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4

gebruik: meerdere programma-on-

gebruik:monofunctioneel

derdelen
��
���
���

thema:

��
��

doelgroep: kinderen/jongeren

doelgroep: kinderen/ouders/65+
2

thema: speeltuin in een park
5
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����
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2. Van der Vennepark

toegankelijkheid: 24h/dag

karakter: verhard
toegankelijkheid: 24h/dag

��
������
����
���

karakter: stedelijk (verhard)

5. Jacob van Campenplein

��
��
��

����

���

����

�

gebruik: meerdere programma-on-

gebruik: meervoudig en ﬂexibel
doelgroep: alle leeftijden

derdelen
3

doelgroep: alle leeftijden

thema:

thema: activiteitenplein

3. Vermeerplantsoen
karakter: groen/verhard
toegankelijkheid: 12h/dag
gebruik: monofunctioneel
doelgroep: kinderen/ouders/65+
thema: speeltuin

Uit documentatie is gebleken dat allochtone bewoners van
de Schilderswijk een sterke voorkeur hebben voor openbare ruimten met een duidelijk, ingevuld programma. Dit
verkiezen zij boven een estetisch, ‘leeg’ plein dat mogelijkheden biedt voor verschillend gebruik.
�������������
�����������

Aan de hand van de deﬁniëring van alle pleinen, kan aan
�������������

alle pleinen een programma worden toegevoegd. Met
name de vijf grotere pleinen - Teniersplantsoen, Hanneman
plantsoen, J. van Campenplein, Vermeerplantsoen en Van
der Vennepark - zijn interessant voor deze opgave. Door
elk plein een ander type programma te geven, gecombineerd met verschillende doelgroepen, krijgt ieder plein z’n
eigen karakter. Het geheel aan openbare ruimtes moet de

huidig programma J. van Campenplein: park

hele wijk bedienen, maar door bij enkele pleinen duidelijk
te kiezen voor een of meerdere speciﬁeke doelgroepen,
wordt er meer helderheid verkregen en komt ieder plein
meer tot zijn recht.

�������������

����������

���������������
���������

�����������

���������

�����������

nieuw programma J. van Campenplein: activiteitenplein
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wanden

Wanden maken de ruimte
geven allure en bescherming
Zcala

rij van individuele woningen

balkonblok

zijn het gezicht van het plein.

parkeergarage achter woonblok

school

jaren 70 stadsvernieuwing

oude woningen

Het Teniersplein heeft zeer diverse wanden. Jaren ’70 stadsvernieuwing vs
oude monumentale pandjes. ‘Achterkanten’ en blinde plinten zorgen voor een
verbrokkelde uitstraling.

Een open relatie tussen wand en plein is wenselijk
tbv de sociale controle, maar ook ter bevordering van
de levendigheid. Wonen aan het plein. Entrees aan
het plein. Het plein is van ons. Voor mijn deur geen
ellende.

Wanden vormen de openbare ruimte. Veel pleinen in de
Schilderswijk worden als onduidelijk ervaren doordat de
wanden zijn verbrokkeld of gesloten, afgewend van het
plein. Op een aantal pleinen hebben de gevels van de
woningen een armoedige of zelfs vervuilde uitstraling.

Duidelijke wanden maken een plein intiem, beheersbaar,
collectief.
Mooiere wanden maken een plein statig, karaktervol,
trots.

GOED

FOUT

vermijd blinde plinten

woonkamers aan het plein

vermijd dode hoeken

adressen aan het plein

respecteer het bestaande

zorg voor zicht op straat

geen donkere entrees
STAWON- ontwerpstudie ‘vingeroefeningen voor de woonomgeving’
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proﬁelen / opbouw

Een belangrijke ontwerpopgave is de overgang van de
pleinwand naar het eigenlijke ‘vlak’ van het plein. Hier
wordt de scheiding openbaar - privé vastgelegd en vormgegeven, en wordt bepaald hoe dicht de functies op het
plein bij de wand komen te liggen.
Voor de sfeer en het gebruik van de ruimte is ook heel bepalend of gebouwen direct op het plein staan, of afstand
houden door bijvoorbeeld wegen aan de randen.
In de openbare ruimtes in de schilderswijk zie je veel
onduidelijke situaties, soms slecht ontworpen, soms te
ongedeﬁnieerd (waarvan hiernaast 2 voorbeelden). Wij
pleiten voor duidelijke proﬁelen, afgestemd op het soort
ruimte, en de intimiteit die daarbij hoort.
Op deze pagina is voor 2 situaties een nieuw proﬁel geschetst: Voor de rand van het Jacob van Campenplein, met
privé-buitenruimtes aan het vernieuwde groene plantsoen,
en voor de rand van het Van der Vennepark, met een
sterke scheiding tussen het wonen in de pleinwand en de
(nieuwe) functie op het plein.

STAWON-ontwerpstudie ‘vingeroefening voor de woonomgeving’
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sfeer / karakter

Minder gemakkelijk te duiden maar zeker belangrijk bij het
ontwerp van een plein is de aanwezige sfeer of het karakter van een plein. Waar herken je een plein aan en zijn dit
elementen die bijdragen aan een prettige sfeer? Het kan
een enorme kastanje zijn, een mooie gevel, een gezellig
terras of die aardige ﬁetsenmaker die voor de deur zit en
met iedereen een praatje maakt. Motto is: met wat je hebt
moet je zorgvuldig omspringen.
Hoe dit werkt voor een plein in de schilderswijk wordt
aangetoond met het Jacob van Campenplein.

De bebouwing rond het van Campenplein is heel divers.
Het kazerneterrein springt er op een positieve manier
uit. De architectuur is opvallend maar echt speciaal is de
collectieve sfeer die er vanuit straalt. Tussen de openbare
straat en de privéwoning is een zone van tuintjes en gevelstoepen met een bijzondere bestrating ontworpen. De
bewoners hebben zich de openbare ruimte toegeëigend
en verfraaid met bankjes en planten in potten.
In het ontwerp van het plein is aan de zijde van het ka-

sfeer kazerneterrein

collectiviteit doortrekken

zerneterrein en het bejaardenhuis een vergelijkbare rand
bedacht om zo de betrokkenheid van de bewoners met het
van Campenplein te vergroten.

Het van Campenplein is parkachtig van karakter. De sfeer
wordt gemaakt door een aantal ﬂinke bomen. Bomen zijn
het kapitaal van de openbare ruimte. Het duurt decennia
voordat een boom volwassen is. Alle bomen blijven gehandhaafd; de aanwezige bomen worden de dragers van
de openbare ruimte.

STAWON-ontwerpstudie ‘vingeroefening voor de woonomgeving’
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speciﬁeke inrichting

Als uitgangspunt voor een positieve bijdrage van de speciﬁeke inrichting aan het verbeteren van de openbare ruimte
nomen wij in ieder geval de volgende thema’s. Ze zijn
met kritiek op de inrichting van het Van der Venneplein en
voorbeelden voor verbetering geïllustreerd.
Onafhankelijk van de basis De inrichting wisselt onafhankelijk van de basis, zoals omschreven in de eerste zes
punten in het plan van aanpak, naar aanleiding van huidig
of gewenst gebruik.
Betekenis in weefsel Voor de speciﬁeke inrichting van het
van der Venneplein is het, gezien de betekenis van het
plein op wijkniveau, de uitdaging om in het ontwerp te
zoeken naar een inrichting die op allerlei manieren gebruikt
kan worden.
Samenhang in gebruik en vormgeving De samenhang op
het Van der Venneplein is vooral esthetisch. Inrichtingselementen liggen verspreid over het plein met restruimtes
zonder functie ertussen. Zo is bijvoorbeeld een lange bank
vormgegeven in samenhang met de twee entrees van de
parkeergarage, hoewel de functies van verblijven, zitten en
het in- en uitgaan van de parkeergarage niets met elkaar te
maken hebben in het gebruik.
Het huidig gebruik Het huidig gebruik is bestudeerd en

plein. In dit geval is de speelbol geïntegreerd in het par-

verdeeld over de openbare ruimte. Vormgeving van de

keerdek zodat de bol ook fungeert als daglichttoetreding

speciﬁeke inrichting volgt hierop. Vlek A is ‘veilig’: spe-

en kunstverlichting van de parkeerkelder.

lende jonge kinderen / ontmoetingsplek voor volwassenen.

Een aantal grote paraplu’s met glazen dak (VLEK B) staan

Vlek B is ‘publiek’; 2e ontmoetingsplek zodat het mogelijk

tussen de bestaande mooie bomen in. Verlichting is in het

is op het plein te verblijven en mensen te vermijden (bv.

ontwerp geïntegreerd en onder de paraplu’s kun je droog

allochtone mannen en vrouwen). Vlek C is ‘spannend’;

wachten op de bus naar het Westland.

tieners / evenementen op buurtniveau (bv. skateboarden,

Transparantie De huidige entrees van de parkeergarage

vlooienmarkt, optreden, avondbioscoop)

zijn als paviljoentjes ontworpen, uitgevoerd in metselwerk

Met karakter De huidige inrichting met wipkippen en glij-

en met dakoverstekken. Het gesloten karakter creëert

banen is universeel en nietszeggend, de apparaten kunnen

een onveilig gevoel en vraagt om bevuiling en grafﬁti. De

maar op 1 manier gebruikt worden en zelfs kleine kinderen

nieuwe entrees worden transparant, ruim en goed verlicht

zijn er snel op uitgekeken. Een ’speelbol’ (VLEK A) is om

uitgevoerd. De afsluitbaarheid is geïntegreerd in het ont-

op te spelen, om op te zitten en is een lichtbron voor het

werp.

STAWON-ontwerpstudie ‘vingeroefening voor de woonomgeving’
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uitwerking: het Teniersplantsoen

Plek in het stedelijk weefsel

Wanden van de plek

Aan secundaire ontsluitingen, potentiële ﬁetsroute, scha-

De wanden zijn zeer divers en van zowel sublieme als

kel tussen primaire lijnen van Hobbemastraat en Vaillant-

inferieure kwaliteit. Matig tot slechte stadsvernieuwing.

laan en buurtstraatjes. Onduidelijke verkeersituatie in de

‘plintproblematiek’ Onduidelijk overgang van bebouwing

randen door menging van gebruikers dient verhelderd te

naar park door oneigenlijk hoogteverschil, aanliggende

worden.

paden of onduidelijke verkeerssituaties.

Mate van openbaarheid

Opbouw van de ruimte

De weide met kinderboerderij is matig toegankelijk. De

Aaneenschakeling van incidenten. Amorfe opbouw en te

overige delen zijn ondanks vele hekken goed toegankelijk.

afhankelijk van de pleinwanden. Zwakke randen, ‘hufter

Door verborgen ligging matig bereikbaar voor de wijk.

proof’ hekwerken bepalen de inrichting van de ruimte.

Aanwezig programma

Vormgeving van het speciﬁeke programma

Kinderboerderij met weide, Kinderspeelplaats, schoolwerk-

De verschillende programma punten functioneren ondanks

tuinen, Haags Hopje, enkele zitplekken, parkeerplaatsen,

het matige inrichting- en beheer niveau. Inrichting zou

wandelpaden. In de randen; museum, moskee met terras,

vriendelijker, helderder en toegankelijker mogen. De huidi-

kerk, kinderdagverblijf, school. Verder zijn maken de aanlig-

ge opdeling in plekken is goed. De ‘stadsboerderij’ is goed

gende functie geen direct contact met het plein.

om als collectief thema uit te werken en te versterken.



Verhelderen ruimtelijke structuur,

versterken wanden met goede proﬁelopbouw en sterke relatie met plein,
versterken achtergevel museum.


Langszaamverkeeras introduceren

als verbinding van programma en
functies in buurt en wijk. Autoverkeer
splitsen in noord- en zuidzijde.


Benutten verborgen plein, mu-

seum, met speelmogelijkheden


Stadsboerderij als thema uitwer-

ken. Betaande bomen als nieuw kader
voor de stadsweide aanvullen.

STAWON-ontwerpstudie ‘vingeroefening voor de woonomgeving’
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uitwerking: Hannemanplantsoen

Plek in het stedelijk weefsel

Wanden van de plek

Aan secundaire ontsluitingen dichtbij hoofdontsluiting wijk.

De wanden zijn divers met stadsvernieuwingswoningen

Onduidelijke verkeerssituatie in de randen dient verhelderd

van gemiddeld 3 tot 4 lagen. Het hofje heeft een blinde ge-

te worden.

vel naar het plein wat een dode hoek oplevert. Basisschool

Mate van openbaarheid

1 is een groot maar laag gebouw en weinig opvallend.

De speeltuin is matig toegankelijk en heeft op 2 plekken

Opbouw van de ruimte

een toegang. Deze is alleen ’s middags geopend en heeft

Ondanks speeltuin vrij lege en kale indruk. Huidige bomen

met name een buurtfunctie.

vormen scherm tussen bebouwing en plein. Promenade

Aanwezig programma

van bomen is incident want deze leidt nergens heen of

Kinderspeeltuin met Haags Hopje, vaste speeltoestellen,

langs.

schaars aantal zitplekken, standbeeld

Vormgeving van het speciﬁeke programma

In de wanden: 2 basisscholen. Beide scholen maken

Sfeer en inrichting zou groener mogen zijn en toeganke-

geen contact met het plein of zijn hierop gericht.

lijker. Scholen zouden het plein meer kunnen toe-eigenen
waardoor ruimtelijk duidelijk wordt waarom de speeltuin
daar is.


Verhelderen ruimtelijke structuur en

functie.
School (1) op plein, in nieuw gebouw voor
blinde gevel hofje (drie bebouwingslagen),
Speeltuin wordt ‘groen’ schoolplein, Haags
Hopje kan functioneren als naschoolse opvang.


Op oude lokatie ruimte voor woningbouw,

grotere woningen om variatie in de wijk te vergroten. Duidelijke relatie naar de straat maken
door bijvoorbeeld keukens in de plint.


Opheffen onduidelijke verkeerssituatie

Ontsluiting zuid en west inrichten als
straatproﬁelen met brede stoepen, noord en
oost blijven voetgangersgebieden.
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polyculturele achtergrond

“Wat zijn de focuspunten bij het ontwerpen van een eigen-



Er bestaat bij ons het vermoeden dat Schilderswijkers

tijdse woonomgeving ten behoeve van een polyculturele

elkaar graag buiten ontmoeten maar dat niet het buurt-

samenleving?”, is een vraagstelling die nog niet zo gemak-

gevoel maar het speciﬁek gebruik van de buitenruimte

kelijk te beantwoorden is. De Schilderswijk is waarschijnlijk

en familiebanden / relaties met mensen met dezelfde

de meest polyculturele wijk van Nederland. En hoewel

etnische achtergrond de Schilderswijkers bindt. De sport-

het een hele levendige en gevarieerde stadswijk is, is het

kooien worden veelvuldig gebruikt, mannen ontmoeten

duidelijk dat er ook problemen zijn. Deze hebben eerder te

elkaar en wandelen samen van en naar de moskee en

maken met de sociaal-economische positie van veel bewo-

in het Zuiderpark wordt met de familie gebarbequed. Er

ners dan met de hoeveelheid culturen. Omdat een aantal

wordt ‘gewoon’ een ontmoetingsplek gekozen die handig

mensen niet veel te kiezen hebben met betrekking tot hun

ligt of bij uitstek geschikt is voor de activiteit. De openbare

woonsituatie is wellicht de betrokkenheid bij de buurt en

ruimte in de directe woonomgeving wordt vooral gebruikt

de gemeenschappelijke ruimte niet zo groot als je zou wil-

door de minder mobielen (moeders met kleine kinderen,

len. Hierna volgen een aantal punten die ons gaandeweg

kinderen, bejaarden). Als je plekken wilt creëren met

zijn opgevallen met betrekking tot ‘het polyculturele’.

een meer collectieve inslag zal je terdege rekening mee
moeten houden met het probleem dat goed nabuurschap
misschien niet zo gebruikelijk is.



In de Schilderswijk zijn mensen met zoveel verschil-

lende etnische achtergronden dat de multiculturele com-



ponent er volgens ons niet heel veel toe zal doen. Als je

schien de sleutel tot betrokkenheid bij de buurt. Door in-

ingaat op speciﬁeke eisen voor een groep, zal je daardoor

tensief beheer, het afsluitbaar maken op bepaalde tijden of

waarschijnlijk andere groepen in de weg zitten. Wij pleiten

voor bepaalde groepen is ineens een kwetsbare inrichting

er dan ook voor in de schilderswijk vooral rekening te

mogelijk of bijzondere gebruiksmogelijkheden. Wonen aan

houden met verschillende eisen door verschillende gebrui-

een vlindertuin of een waterspeelplaats kan juist bijdragen

kersgroepen, bijv. moeders met kinderen, ouderen, etc.,

aan het gevoel van “hier woon ik, dit is mijn buurt en daar

ongeacht de etnische achtergrond.

ben ik trots op”.



In de Schilderswijk verblijven veel mannen en vrouwen

gescheiden van elkaar op hetzelfde plein. In elke willekeu-



Aan de andere kant is juist de collectieve ruimte mis-

Als je de punten van het in de voorgaande pagina’s

toegelichte ‘stappenplan’ bekijkt, dan kun je stellen dat de

rige polyculturele samenleving zal het voorkomen dat er

een aantal punten eigenlijk gaan over zgn. universele kwa-

groepen zijn die niet met elkaar in aanraking willen komen.

liteiten, en nauwelijks een polyculturele component in zich

Wij stellen voor om bij de inrichting van de openbare

hebben. Slechts in de punten programma en speciﬁeke

ruimte, ruimte te creëren voor ontmoeten maar zeker ook

inrichting speelt het polyculturele echt mee, deze worden

voor vermijden.

bepaald door de te verwachten gebruikersgroepen en hun
speciﬁeke eisen en wensen.



Gezamenlijke privé ruimtes, of collectieve ruimtes

lijken in de Schilderswijk niet gebruikt te worden zoals
goedbedoelende ontwerpers voor ogen hebben. Een
binnenplaats tussen de woningen wordt als sportplaats
gebruikt met de gevels als doelopstelling en een tuin in
eigendom van de vereniging van eigenaren wordt het liefst
verdeeld in privé tuinen. Daarnaast zie je ook dat veel allochtone groepen hun privéruimtes nog veel meer willen
afschermen dan autochtone bewoners dat al doen: om
kleine tuintjes grenzend aan een collectieve ruimte komt
al een hoge schutting, en transparante woningen worden
vakkundig ‘dichtgezet’. Het lijkt dan ook goed om privé en
openbaar helder en scherp te scheiden en gezamenlijke
privé ruimtes te voorkomen.
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