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“Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.” 

 

Urho Kaleva Kekkonen, voormalig president van Finland 1956-1982 
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Deze uitspraak van de 

voormalige president van 

Finland had dan wel 

betrekking op de 

internationale samenwerking 

om een Europese 

veiligheidsorganisatie op te 

zetten. Maar in gedachten is 

dit op kleine schaal ook van 

toepassing. Passend in de 

context van dit 

afstudeerproject, daar het 

zowel oorzaak als gevolg 

benoemt. Oorzaak is de 

duidelijke afbakening tussen 

privé en publiek (muren 

bouwen), oplossing is het 

creëren van meer openheid en 

dus duidelijkheid. Openheid 

(deuren openen) heeft een 

positieve werking op 

zichtbaarheid, toezicht en 

andere aspecten die een grote 

invloed hebben op sociale 

veiligheid. (website voormalig 

Fins President Halonen, 2012) 
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Voorwoord 
 
Het voor u liggende verslag is het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek naar de sociale 
veiligheid binnen de Eindhovense buurt ’t Hool. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven, en is doorlopen aan de faculteit Architecture, Building and Planning in de 
afstudeerrichting Building Technology (Leerstoel: Design & Lifespan). Deze opleiding heb ik gevolgd 
na het afronden van de bachelor Bouwkunde (Bouwtechniek) aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. 
 
Dit afstudeerproject heeft mij veel inzicht opgeleverd in de invloed die sociale aspecten en de 
gebouwde omgeving op elkaar hebben. In het bijzonder bleek het begrip “veiligheid” zich moeilijk te 
laten beschrijven, laat staan tastbaar maken. Daar dit veelal een subjectief karakter heeft. Middels 
een literatuuronderzoek naar dit onderwerp heb ik het begrip uiteen weten te zetten in factoren die 
in verband gebracht kunnen worden met de gebouwde omgeving. Op die manier werd het mogelijk 
te analyseren op welke punten in de omgeving een ingreep gewenst was. Dit heeft 
ontwerpuitgangspunten opgeleverd voor de woningen in de buurt. Samengenomen in een ontwerp 
voor één van de woningtypes heb ik een aanpak kunnen formuleren om de veiligheid binnen ’t Hool 
te verbeteren. 
 
Graag wil ik langs deze weg een aantal personen bedanken zonder wie dit afstudeerproject nooit het 
einde had gezien. 
 
Op de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken, zij hebben het mogelijk gemaakt om zonder zorgen 
mijn opleiding af te kunnen maken. Ook hebben zij mij de ruimte gegeven mijn eigen weg te zoeken, 
en gesteund in mijn keuzes. 
 
Op de tweede plaats bedank ik mijn zus, mijn familie, vrienden en collega’s voor hun oprechte 
interesse in mijn studie en een stukje intrinsieke motivatie om door te blijven zetten. Ook mijn 
medestudenten binnen het atelier wil ik op deze plek bedanken. Het samenwerken tijdens het 
vooronderzoek alsook het fungeren als elkaars klankbord tijdens het vervolgtraject was erg prettig 
en heeft de diepgang van het onderzoek alleen maar gestimuleerd. 
 
Op de derde plaats wil ik de medewerkers van Bouwmag BV uit Budel bedanken voor de informatie 
betreffende het profielglas, het beschikbaar gestelde materiaal alsook de hulp bij de montage van de 
proefopstelling. In het bijzonder dank voor Henry Pompen, die mij te alle tijden met raad en daad 
bijstond. Daarnaast noem ik de volgende personen die ook op enige wijze een inhoudelijke bijdrage 
hebben geleverd aan dit onderzoek. Willem Wijnstok (Politie Woensel), Samir Toub (Gemeente 
Eindhoven), Renée Mulders, Gerard de Wit (Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool), 
Branka Vuksanovic (van Aken Architecten), Frans van Gassel (docent TU/e) en Leo Gielen (hoofd 
Documentatie Centrum Bouwtechniek). 
 
Op de vierde plaats wil ik Lonneke Aalpol, Renée van de Berk en Loes van den Berge van het STU en 
Jac Markx en Willem Buurke van Buro Onderwijs hartelijk danken voor hun hulp mijn “situatie” weer 
een beetje sturing te geven. 
 
Op de laatste plaats wil ik mijn dank uitspreken naar mijn afstudeercommissie. Zonder hen had ik dit 
project nooit tot een einde gebracht. Een persoonlijk noot voor jullie allen. 
 
Jos Lichtenberg, als voorzitter ben jij altijd een drijvende kracht geweest. Vooral op de momenten 
dat ik zowel fysiek als mentaal aan de grond zat wist jij weer perspectief te bieden. De 
spreekwoordelijke “stok achter de deur” heb ik regelmatig nodig gehad. De mogelijkheid om het 
project alsnog tot een einde te brengen stel ik enorm op prijs. 
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Tom Veeger, ook al kwam jij er later bij, jouw kritische houding op het voor mij vaak voor de hand 
liggende heeft mij beter doen nadenken over de meest eenvoudige dingen. Dat is onmisbaar 
gebleken in de ontwerpfase van mijn project. Ook heeft het mij aangezet om kritisch te kijken naar 
mijn eigen ontwerphouding. 
 
John Swagten, door de jaren heen ben ik jou steeds meer als een mentor gaan zien. Je hebt mij 
meerdere malen het bos uitgeleid wanneer ik weer eens de route dreigde te verliezen. Jouw 
nuchtere doch kritische houding was exact wat ik nodig had om het weer op te pakken en bezig te 
blijven. Ik beloof bij deze dat ik mijn uiterste best ga doen het mezelf niet meer te moeilijk te maken. 
 
Allen bedankt voor jullie vertrouwen en steun! Ik zal tijdens mijn verdere carrière meermaals 
terugdenken aan jullie, dat is zeker. 
 
Tijdens mijn studie aan de Universiteit, en tijdens de afstudeerperiode in het bijzonder, heb ik een 
bijzondere ontwikkeling doorgemaakt, een ervaring die niemand mij meer af neemt. 
 
Bedankt! 
 
 
Robert van Tuel 
Weert, 24 juni 2014 
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Samenvatting 
 
‘t Hool is een buurt in Eindhoven. Ze wekt een gevoel van onveiligheid. In dit onderzoek is 
geprobeerd te achterhalen wat hier de oorzaak van is en hoe dit tegen te gaan. Het onderzoek 
probeert het begrip onveiligheid te doorgronden, vast te stellen waar het door beïnvloed wordt en 
hoe deze situatie met een bouwkundige ingreep verbeterd kan worden. 
 
Veiligheid als term is onvolledig, bedoelt wordt sociale veiligheid. Sociale veiligheid is de mate 
waarin er bescherming geboden wordt tegen het gevaar van menselijk handelen in de openbare 
ruimte. Ze is onder te verdelen in objectieve sociale veiligheid en subjectieve sociale veiligheid. 
Objectieve sociale (on)veiligheid is de feitelijke (on)veiligheid door een fysieke dreiging die mogelijk 
kan plaatsvinden. Subjectieve sociale (on)veiligheid is de beleefde (on)veiligheid door het 
(angst)beeld of emotie van de mens. 
 
De gebouwde omgeving heeft zowel invloed op de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid. 
Dit heeft te maken met zowel de angstbeleving van de mens als het opportunisme van een 
crimineel. Beide kunnen de mogelijkheden erkennen waar de gebouwde omgeving in voorziet en de 
crimineel zijn voordeel uit kan halen. De (gebouwde) omgeving dient als gelegenheidsfactor of 
barrière ter interpretatie van zowel potentiële daders als een potentieel doelwit c.q. slachtoffer. 
 
Deze drempels kunnen opgedeeld worden in psychologische drempels en fysieke drempels. De 
psychologische drempels zijn de aanwezigheid van sociale ogen, de zichtbaarheid, de betrokkenheid 
van de bewoners en de aantrekkelijkheid van de omgeving. De mate van toegankelijkheid en het 
aantal vluchtwegen worden tot de fysieke drempels geschaard. 
 
Bij het toetsen van de huidige situatie aan de hand van deze factoren bleek dat er een aantal 
knelpunten in de buurt aanwezig zijn. Zogeheten “boehoeken”. Dit zijn plekken in de buurt die 
interessant zijn voor potentiële daders en onveilig voor potentiële slachtoffers. Veelal zijn dit 
plekken waar onvoldoende zicht op is, weinig activiteit is en beschikt over een behoorlijk aantal 
vluchtwegen. In ’t Hool is dit te verklaren door de oriëntatie van woningen op de hofjes.  Alle hofjes 
zijn met elkaar verbonden middels looppaden. De ruimte tussen de verschillende hofjes voorziet in 
een legio aan knelpunten, ze zijn goed ontsloten maar slecht zichtbaar. Hier moet iets aan gebeuren. 
 
Een veel voorkomend  knelpunt bevindt zich tussen de centrale groenzone en de kopgevels van het 
type C woning. Hier is in dit onderzoek op ingezoomd. 
 

〉 Probleem: Voorgevel onttrokken aan toezicht door oriëntatie (sociale ogen en zichtbaarheid) 
Richtlijn: Oriëntatie voorgevel aanpassen 

 

〉 Probleem: Routes uit het zicht door ligging en vorm bebouwing (zichtbaarheid) 
Richtlijn: Bebouwing aanpassen 
 

〉 Probleem: Zicht vanuit en op woning bemoeilijkt door invulling voorgevel (zichtbaarheid) 
Richtlijn: Voorgevel aanpassen 
 

〉 Probleem: Zicht op openbare ruimte onvoldoende (betrokkenheid) 
Richtlijn: Zicht verbeteren door oriëntatie bebouwing aan te passen 
 

〉 Probleem: 7-meter groenstroken aan kopgevel slecht onderhouden (aantrekkelijkheid omgeving) 
Richtlijn: Duidelijke invulling groen creëren waardoor verantwoordelijkheid ook duidelijker wordt 
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〉 Probleem: Wirwar van “kortsluitingen”zorgt voor onduidelijkheid (toegankelijkheid/vluchtwegen) 
Richtlijn: Structuur aanbrengen om een duidelijk overzicht te krijgen 

 
In het ontwerp voor woningtype C komt naar voren dat een woningaanpassing geschikt is om een 
deel van de veiligheidsdrempels te faciliteren, waarmee de mate van sociale controle merkbaar 
verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er aangesloten op de ontwerpuitgangspunten van Bakema, 
waardoor de aanpassingen een logisch geheel vormen met de bestaande woningen. 
 
Er mag gesteld worden dat bouwkundige ingrepen wel degelijk invloed hebben op sociale veiligheid. 
Door in te spelen op de factoren die de mate van veiligheid bepalen, kan er een verbetering 
gerealiseerd worden ten aanzien van de sociale controle. 
 
Conclusie van dit onderzoek is dan ook dat het principe van de woningaanpassing toepasbaar is in de 
gehele buurt waardoor het aantal zogenoemde boehoeken aanzienlijk verminderd wordt, wat een 
positief effect heeft op de algehele sociale veiligheid in ’t Hool. 
 
Zoals bij ieder onderzoek zal de werkelijke mate van verbetering van de sociale veiligheid in de 
praktijk moeten blijken. Daar de maatschappij en haar tijdsgeest veranderlijk is, zal ook deze 
uitwerking geen eeuwig leven leiden. De principes aangaande de sociale veiligheid en haar factoren 
blijven wel actueel. Deze kunnen in de toekomst uiteraard weer dienst doen als beoordelingscriteria 
en sturing geven bij het opstellen van ontwerpuitgangspunten. De komende decennia zal de 
uitkomst van dit onderzoek zeker als referentie kunnen dienen in de queeste om de sociale 
veiligheid binnen onze maatschappij te optimaliseren. 
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Summary 

 

‘t Hool is a neighbourhood in Eindhoven. It instills a sense of un-safety. In this study, we tried to 

figure out what is causing this and how to counteract it. The research aims to understand the 

concept of un-safety and what its determents are, and how this situation can be improved with an 

architectural intervention. 

 

Safety as a term is insufficient. The correct term is social safety. Social safety is the degree of 

protection offered against the physical harm by human actions in a public space. It can be divided 

into objective and subjective social safety. Objective social (un)safety is the actual (un)safety through 

a physical threat that may possibly occur. Subjective social (un)safety is the perceived (un)safety 

through the fear or emotion of a person. 

 

The built environment affects both objective safety and subjective safety. This has to do with both 

the fear perception of a person as well as the opportunism of a criminal. Both can recognize the 

opportunities which the built environment provides the criminal. The (built) environment serves as 

an opportunity factor or threshold to interpretation of both potential offenders as well as a potential 

target. 

 

These thresholds can be divided into physical and psychological thresholds. The psychological 

thresholds are the presence of social eyes, visibility, involvement of residents and the attractiveness 

of the environment. The degree of accessibility and the amount of escape routes are defined as 

physical thresholds. 

 

In assessing the current situation considering these factors it showed that some problems exist in 

the neighborhood. So-called "boehoeken". These are locations in the neighborhood that are of 

interest to potential perpetrators and unsafe for potential victims. Often these locations have 

insufficient visibility, little activity and a good number of escape routes. In 't Hool this is explained by 

the orientation of homes toward the courtyards. All courtyards are connected to each other by 

means of footpaths. The spaces between the courtyards provide a variety of problems, they are 

easily accessible but hard to see. Intervention is necessary. 

 

A common bottleneck is located between the central green area and the head of the  type C building 

block. This research zooms in on this specific home. 

 

〉 Problem: Lack of visibility on front façade by means of orientation (social eyes and visibility) 

Guideline: Adjust orientation front façade 

 

〉 Problem: Routes deprived from view by means of location and building shapes (visibility) 

Guideline: Adjust building shape 

 

〉 Problem: View from a home and towards a home are impeded by composition front façade 

(visibility) 

Guideline: Adjust Front façade 

 

〉 Problem: View on public space is insufficient (involvement) 

Guideline: Improve visibility by adjusting the building orientation 
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〉 Problem: 7-meter green strips on front façade are poorly maintained (attractiveness environment) 

Guideline: Create a distinct which will improve responsibility 

 

〉 Problem: A tangle of short cuts creates confusion (accessibility/escape routes) 

Guideline: Introduce routing structure to get a clear overview 

 

The design of type C shows that a home modification is appropriate to facilitate several thresholds 

and thus improve social control. In addition, it is connected to the design principles of Bakema, 

making the adjustments form a coherent whole with the existing buildings. 

 

It may be argued that structural interventions indeed affect social safety. By responding to the 

determents that affect the level of safety, an improvement in social control can be achieved. 

 

This study concludes that the principle of home modification is applicable throughout the 

neighborhood so that the number of so-called boehoeken can be significantly reduced, which has a 

positive effect on the overall social safety 't Hool. 

 

As with any research, the actual degree of improvement of social safety will have to be proven in 

practice. As society and its state of mind are a subject for change, this also will require the 

appropriate reaction to change over time. The principles relating to social safety and its determents 

remain useful. These may in the future once again serve as evaluation criteria and provide guidance 

in the constructing of design principles. The outcome of this research can certainly serve as a 

reference in the following decades in optimizing social safety. 
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0.Inleiding 
 
Dit hoofdstuk behandeld de observatie van de huidige situatie als onveilig, de aanleiding voor het 
onderzoek, een verdieping in de werkelijk onveiligheid ter onderbouwing van de observatie en de 
daaruit volgende conclusies. 

0.1.Onveiligheid 

Voorafgaand aan dit onderzoek is een analyserapport samengesteld door enkele studenten van het 
atelier “Brainovation” over ’t Hool, een buurt in Eindhoven (Bemelmans, C.M.R. ea, 2010). In deze 
analyse werd onderzoek verricht naar de kwaliteiten en knelpunten van de buurt op het gebied van 
historie, stedebouw en bouwtechniek. De verschillende typologieën die de buurt rijk is werden ook 
geëvalueerd op hun huidige toestand. Enkele zaken die hierbij aan de orde kwamen waren 
bouwtechniek, architectuur, bouwfysica, historie en routing. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 
de buurt een sterke historische waarde heeft maar dat verschillende kenmerken van de woningen 
niet meer voldoen aan de huidige wooneisen. 
 
Bezoeken aan ‘t Hool deed veronderstellen dat er meer opmerkelijk was aan de buurt, buiten de 
aspecten waarop het vooronderzoek in ging. Gevoelsmatig deed de buurt onveilig aan, met name in 
de overgangsgebieden tussen verschillende hofjes. 

0.2.Aanleiding 

Verschillende factoren geven aanleiding om het project toe te spitsen op de veiligheid binnen de 
buurt. Allereerst een interesse in de invloed die de gebouwde omgeving heeft op de 
belevingswaarde van de mens. Interesse in veiligheid en het bevorderen van deze (emotie). Daarbij 
is ’t Hool interessant vanwege haar karakter. Het is een bijzondere buurt vanwege de 
ontstaansgeschiedenis en de vertaling van wens naar wijk door de architect, Jaap Bakema. 
 
Ten tweede een aantal documenten van de gemeente Eindhoven 
- Een van de hoofddoelen om de leefbaarheid in ’t Hool te verbeteren: 
 
“- een buurt waar de bewoners zich overwegend veilig voelen” 
(Gemeente Eindhoven, 2010) 

 
Dit doel geeft impliciet aan dat hier in de huidige situatie geen sprake van is. 
 
- Volgend uit een SWOT-analyse, benoemd als zwakte: 
 
“Er is sprake van een toename van geweldsmisdrijven, vandalisme en woninginbraken. 

Ook het gevoel van onveiligheid bij bewoners is groot.” 
(Gemeente Eindhoven, 2010) 

 
Afgaande op de informatie uit deze documenten is het aannemelijk te stellen dat ’t Hool te kampen 
heeft met een onveilig karakter. 
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Afbeelding 2: Belevingsindex criminaliteit ’t Hool 2009 

Afbeelding 1: Belevingsindex gevoel van onveiligheid 2009 
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Afbeelding 2: Belevingsindex criminaliteit ’t Hool 2009 (Buurtmonitor, 2011)  

eelding 1: Belevingsindex gevoel van onveiligheid 2009 (Buurtmonitor, 2011)  
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0.3.Verdieping 

De vraag of deze gevoelsmatige indruk gerechtvaardigd is, kan beantwoord worden met een analyse 
van de huidige situatie. Sociale veiligheid is onlosmakelijk verbonden met crimin
kijken naar voorvallen die ongewenst zijn in een moderne leefomgeving en een aanslag plegen op de 
gemoedstoestand van de inwoner. Zo wordt er gekeken naar meldingen van inbraak, diefstal uit 
woning/bedrijf/auto, diefstal van motorvoertuige
verkeersongevallen, zedenmisdrijven, moord/doodslag, openlijk geweld, bedreigingen, 
mishandeling, straatroof, overvallen, brand, drugs
burengerucht, huisvredebreuk, win
wapenhandel, fraude, snelheidsovertredingen, aantasting openbare orde en discriminatie. Een greep 
uit een groot aantal misdrijven die voor (kunnen) komen in een woonwijk.
 
Dergelijke meldingen aangaande criminaliteit over 2009 en 2010 in ‘t Hool gezien, zijn het aantal 

misdrijven per categorie constant gebleven. In enkele gevallen is er zelfs een stijging in het aantal 

meldingen per voorval vast te stellen. Vergeleken met andere vergelijkbare buurten 

Lijmbeekstraat en Limbeek scoort ’t Hool hoog bij woning

bedreigingen, mishandelingen, openlijk geweld, vernieling en milieuoverlast 

niet vrijgegeven worden iov Politie Woensel Noord

danwel getuigen betreft, mag aangenomen worden dat de werkelijke aantallen zelfs hoger liggen.

0.4.Conclusie 

Op basis van de bevindingen in de vorige paragraaf valt te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van
onveiligheid in ’t Hool. Dit vraagt om een ingreep. De vraag is alleen hoe kan een bouwkundig 
ontwerper de mate van veiligheid als zodanig beïnvloeden dat de eerdergenoemde misdrijven niet 
meer plaatsvinden dan wel verminderen in frequentie? Daar wordt in
gegaan. 

Afbeelding 3: Registreerde misdaden (Buurtmonitor
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gemoedstoestand van de inwoner. Zo wordt er gekeken naar meldingen van inbraak, diefstal uit 
woning/bedrijf/auto, diefstal van motorvoertuigen/(brom-/snor-)fietsen, zakkenrollerij, 
verkeersongevallen, zedenmisdrijven, moord/doodslag, openlijk geweld, bedreigingen, 
mishandeling, straatroof, overvallen, brand, drugs-/drankoverlast, vernielingen, verkeersoverlast, 
burengerucht, huisvredebreuk, winkeldiefstal, milieuoverlast, drugshandel, mensensmokkel, 
wapenhandel, fraude, snelheidsovertredingen, aantasting openbare orde en discriminatie. Een greep 
uit een groot aantal misdrijven die voor (kunnen) komen in een woonwijk. 

nde criminaliteit over 2009 en 2010 in ‘t Hool gezien, zijn het aantal 

misdrijven per categorie constant gebleven. In enkele gevallen is er zelfs een stijging in het aantal 

meldingen per voorval vast te stellen. Vergeleken met andere vergelijkbare buurten 

Lijmbeekstraat en Limbeek scoort ’t Hool hoog bij woning-/autoinbraak, zedenmisdrijven, 

bedreigingen, mishandelingen, openlijk geweld, vernieling en milieuoverlast (exacte cijfers mogen 

niet vrijgegeven worden iov Politie Woensel Noord). Gezien dit slechts meldingen van slachtoffers 

danwel getuigen betreft, mag aangenomen worden dat de werkelijke aantallen zelfs hoger liggen.

Op basis van de bevindingen in de vorige paragraaf valt te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van
onveiligheid in ’t Hool. Dit vraagt om een ingreep. De vraag is alleen hoe kan een bouwkundig 
ontwerper de mate van veiligheid als zodanig beïnvloeden dat de eerdergenoemde misdrijven niet 
meer plaatsvinden dan wel verminderen in frequentie? Daar wordt in het volgende hoofdstuk op in 

Buurtmonitor, 2011)  

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

De vraag of deze gevoelsmatige indruk gerechtvaardigd is, kan beantwoord worden met een analyse 
van de huidige situatie. Sociale veiligheid is onlosmakelijk verbonden met criminaliteit. Door te 
kijken naar voorvallen die ongewenst zijn in een moderne leefomgeving en een aanslag plegen op de 
gemoedstoestand van de inwoner. Zo wordt er gekeken naar meldingen van inbraak, diefstal uit 

)fietsen, zakkenrollerij, 
verkeersongevallen, zedenmisdrijven, moord/doodslag, openlijk geweld, bedreigingen, 

/drankoverlast, vernielingen, verkeersoverlast, 
keldiefstal, milieuoverlast, drugshandel, mensensmokkel, 

wapenhandel, fraude, snelheidsovertredingen, aantasting openbare orde en discriminatie. Een greep 

nde criminaliteit over 2009 en 2010 in ‘t Hool gezien, zijn het aantal 

misdrijven per categorie constant gebleven. In enkele gevallen is er zelfs een stijging in het aantal 

meldingen per voorval vast te stellen. Vergeleken met andere vergelijkbare buurten als Vlokhoven, 

/autoinbraak, zedenmisdrijven, 

exacte cijfers mogen 

ien dit slechts meldingen van slachtoffers 

danwel getuigen betreft, mag aangenomen worden dat de werkelijke aantallen zelfs hoger liggen. 

 

Op basis van de bevindingen in de vorige paragraaf valt te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van 
onveiligheid in ’t Hool. Dit vraagt om een ingreep. De vraag is alleen hoe kan een bouwkundig 
ontwerper de mate van veiligheid als zodanig beïnvloeden dat de eerdergenoemde misdrijven niet 

het volgende hoofdstuk op in 
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Afbeelding 4: Delictoverzicht 
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I.Opgave 
 
De bevindingen in het voorgaande hoofdstuk dienen verklaard te worden. Dit hoofdstuk beschrijft 
de aanpak en opzet van het uit te voeren onderzoek. 

I.1.Aanpak 

Eerst dient het begrip veiligheid gedefinieerd te worden. Vervolgens moet de relatie met de 
bouwkundige omgeving gelegd worden, alvorens de huidige situatie te kunnen beoordelen. De 
oorspronkelijke opvattingen en ideeën die ten grondslag lagen aan het originele ontwerp van ‘t Hool 
dienen niet vergeten te worden, gezien deze van wezenlijk belang zijn voor de identiteit van de 
buurt. Uit de resultaten kunnen uitgangspunten opgesteld worden voor een passende bouwkundige 
ingreep. 
 

 
 
 
 
  

Afbeelding 3: Model  projectaanpak 
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Afbeelding 4: Model  verslag opzet 
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I.2.Opzet 

I.2.1.Probleemveld 

Er heerst een gevoel van onveiligheid in’t Hool. Dit is 
een probleem voor de gebruikers/eigenaren van de 
woningen, zoals huurders, verhuurders en 
particuliere wooneigenaren. Het is een probleem 
omdat het gevoel van “je veilig voelen” (de 
veiligheid) een grote invloed heeft op de 
leefbaarheid van de buurt. Zodra de veiligheid 
vermindert, daalt ook de leefbaarheid in kwaliteit, 
met als gevolg dat mensen er minder graag 
wonen/verblijven. Dit gevoel van onveiligheid komt 
nadrukkelijk naar voren in het Noordelijke deel van ’t 
Hool, waar de sociale huurwoningen zich bevinden. 
 

 
Het aandachtsgebied ligt op de overgang van privé naar openbaar. Deze scheidingslijn is een 
onderdeel van de gebouwde omgeving. Zaken die opvallen zijn smalle doorgangen en gesloten 
gevels (zie afb. 6). 
 

 
  

Toegangswegen

Groenzones

Groenzones

Steegjes

Steegjes

Kopgevels

Overgangsgebieden

Toegangswegen

Afbeelding 5: Buurtoverzicht ‘t Hool 

Afbeelding 6: Overgangsgebieden ‘t Hool als “Boekhoeken” 



Robert van Tuel 18 Sociale veiligheid in ‘t Hool 

 

 
 
 

 
 
 
Afbeelding 7 geeft een overzicht van alle factoren die invloed hebben op de onveiligheidsgevoelens 
van een persoon. Deze factoren zijn te verdelen over een persoon, de omgeving en de interactie 
tussen beiden. Dit onderzoek beperkt zich tot de drempels binnen de omgeving. Onder te verdelen 
in sociale en fysieke drempels. Fysieke drempels omvatten toegankelijkheid en vluchtroutes. Sociale 
drempels omvatten (aanwezigheid van) toezicht, betrokkenheid, zicht en aantrekkelijkheid van de 
omgeving. 
 
Doordat deze drempels invloed hebben op de perceptie en daarmee het gedrag van een persoon, 
spreken we van sociale controle. 
 

I.2.2.Probleem 

Constatering: 
Er heerst een gevoel van onveiligheid in (het Noordelijk deel van) ’t Hool. 
 

I.2.3.Doel van het onderzoek 

Richtlijnen om een ontwerp te kunnen maken voor een bestaande woning in ’t Hool dat bijdraagt 
aan de sociale veiligheid.  
 

I.2.4.Relevantie 

Maatschappelijk: bijdragen aan een oplossing om de veiligheid in ’t Hool te bevorderen. 
Wetenschappelijk: nieuwe inzichten leveren die vertaald kunnen worden naar één of meerdere 
bouwkundige ingrepen tbv de sociale veiligheid. 
 

I.2.5.Vraag 

Aan welke richtlijnen moet een gebouw in ’t Hool voldoen om bij te kunnen dragen aan de sociale 
controle, zodat de sociale veiligheid in ’t Hool bevorderd wordt? 
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I.2.6.Deelvragen 

 

Wat is sociale veiligheid en door welke factoren wordt deze beïnvloed? 

 

Welke factoren hebben een relatie met de bouwkundige omgeving, en op welke wijze beïnvloeden 

deze de sociale veiligheid? 

 

Hoe wordt in de huidige situatie de sociale veiligheid ervaren? Wat zijn de kwaliteiten en wat zijn de 

knelpunten? 

 

Wat was de oorspronkelijke opzet van architect Jaap Bakema voor ’t Hool, op welke wijze heeft dit 

invloed gehad op de huidige situatie, en welke uitgangspunten zijn nog relevant? 

 

Wat is er toegepast in vergelijkbare buurten om bij te kunnen bijdragen aan de sociale veiligheid? 

 

Aan welke richtlijnen moet een gebouw in ’t Hool nu voldoen om bij te kunnen dragen aan de sociale 

controle? 
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II.Onderzoek 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het eigenlijke 
veiligheid, de bouwkundige relatie, de huidige situatie en de oorspronkelijke opzet van de buurt. 
Vervolgens wordt er ingezoomd op één woningtype, alvorens 
opgesteld worden. 
 

II.1.Veiligheid 

Wanneer er gesproken wordt over het begrip veiligheid, wordt eigenlijk sociale veiligheid bedoelt. 
Sociale veiligheid is de mate waarin er bescherming geboden wordt tegen het gevaar van menselijk 
handelen in de openbare ruimte. Deze sociale veiligheid is onder te verdelen in objectieve sociale 
veiligheid en subjectieve sociale veiligheid. Objectieve sociale (on)veiligheid is de 
(on)veiligheid door een fysieke dreiging die mogelijk kan plaatsvinden. S
(on)veiligheid is de beleefde (on)veiligheid

v Wegen, 1991) 
 

Afbeelding 1: Conceptueel model met determinanten voor subjectieve sociale veiligheid 

 
Sociale veiligheid staat voor zowel het 
mogelijk criminaliteit (de ‘objectieve’ component) (v/d Voordt; v Wegen, 1990). Het is dus zaak de 
dreiging van criminaliteit (delicten) de kop in te dr
voelen. 

II.2.Bouwkundige relatie

De gebouwde omgeving heeft zowel invloed op de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid. 
Dit heeft te maken met zowel de angstbeleving van de mens als het oppor
crimineel. Beide kunnen de mogelijkheden erkennen waar de gebouwde omgeving in voorziet en de 
crimineel zijn voordeel uit kan halen.
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eigenlijke onderzoek, waarbinnen ingegaan wordt op het begrip 
veiligheid, de bouwkundige relatie, de huidige situatie en de oorspronkelijke opzet van de buurt. 
Vervolgens wordt er ingezoomd op één woningtype, alvorens uitgangspunten voor 

Wanneer er gesproken wordt over het begrip veiligheid, wordt eigenlijk sociale veiligheid bedoelt. 
Sociale veiligheid is de mate waarin er bescherming geboden wordt tegen het gevaar van menselijk 

e openbare ruimte. Deze sociale veiligheid is onder te verdelen in objectieve sociale 
veiligheid en subjectieve sociale veiligheid. Objectieve sociale (on)veiligheid is de 

door een fysieke dreiging die mogelijk kan plaatsvinden. S
beleefde (on)veiligheid door het (angst)beeld of emotie van de mens (v/d Voordt; 

Afbeelding 1: Conceptueel model met determinanten voor subjectieve sociale veiligheid (v/d Voordt; v Wegen, 1991)

Sociale veiligheid staat voor zowel het zich veilig voelen (de ‘subjectieve’ component) als voor 
(de ‘objectieve’ component) (v/d Voordt; v Wegen, 1990). Het is dus zaak de 

dreiging van criminaliteit (delicten) de kop in te drukken zodat bewoners in staat zijn zich veiliger te 

II.2.Bouwkundige relatie 

De gebouwde omgeving heeft zowel invloed op de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid. 
Dit heeft te maken met zowel de angstbeleving van de mens als het oppor
crimineel. Beide kunnen de mogelijkheden erkennen waar de gebouwde omgeving in voorziet en de 
crimineel zijn voordeel uit kan halen. 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

waarbinnen ingegaan wordt op het begrip 
veiligheid, de bouwkundige relatie, de huidige situatie en de oorspronkelijke opzet van de buurt. 

uitgangspunten voor het ontwerp 

Wanneer er gesproken wordt over het begrip veiligheid, wordt eigenlijk sociale veiligheid bedoelt. 
Sociale veiligheid is de mate waarin er bescherming geboden wordt tegen het gevaar van menselijk 

e openbare ruimte. Deze sociale veiligheid is onder te verdelen in objectieve sociale 
veiligheid en subjectieve sociale veiligheid. Objectieve sociale (on)veiligheid is de feitelijke 

door een fysieke dreiging die mogelijk kan plaatsvinden. Subjectieve sociale 
door het (angst)beeld of emotie van de mens (v/d Voordt; 

 
(v/d Voordt; v Wegen, 1991) 

(de ‘subjectieve’ component) als voor zo min 

(de ‘objectieve’ component) (v/d Voordt; v Wegen, 1990). Het is dus zaak de 
ukken zodat bewoners in staat zijn zich veiliger te 

De gebouwde omgeving heeft zowel invloed op de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid. 
Dit heeft te maken met zowel de angstbeleving van de mens als het opportunisme van een 
crimineel. Beide kunnen de mogelijkheden erkennen waar de gebouwde omgeving in voorziet en de 
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Afbeelding 2: Conceptueel model met determinanten voor objectieve sociale veiligheid 

 
De (gebouwde) omgeving dient als 
potentiële daders als een potentieel 
 
Het komt neer op de mate waarin de omgeving voorziet in fy
die een potentiële dader belemmer
aantrekkingskracht en kwetsbaarheid van een potentieel doelwit spelen ook een belangrijke rol. De 
potentiële dader zoekt een doelwit. Of dit doelwit potentie heeft is afhankelijk van hoe graag de 
dader het wil en hoeveel weerstand het doelwit heeft. Dit doelwit kan bijvoorbeeld een persoon zijn 
die waardevolle spullen bij zich draagt of een vuilnisbak die uitnodigt om vern
Vervolgens zal de dader een inschatting maken van de situatie of dit doel gemakkelijk te behalen 
valt, zonder dat hij betrapt wordt. Simpelweg, hoe meer drempels, hoe groter de barrière die de 
omgeving vormt, hoe kleiner de drang is voor de
 
De auteur is er zich terdege van bewust dat de gebouwde omgeving slechts ingezet kan worden om 
de onveiligheid te verminderen en/of de veiligheid te bevorderen. Oplossen lijkt niet haalbaar omdat 
niet ieder mens exact hetzelfde reageert op zijn/haar omgeving, 
die invloed hebben op de (objectieve) 

Daders 

1) Aanwezigheid van potentiële daders

De eerste voorwaarde voor het plaats
dader. Zonder deze initiator vindt er eenvoudigweg ook geen criminaliteit plaats. Deze aanwezigheid 
wordt gestimuleerd door de volgende omstandigheden. Onvoldoende aandacht thuis, het niet mee 
kunnen komen op school, werkloosheid en een pessimistisch toekomstperspectief vormen vaak de 
basis (deprivatietheorie). In combinatie met de afwezigheid van overeenstemming over normen en 
waarden in de buurt en het ontbreken van hechte buurtcontacten wordt de
maatschappelijk ongewenst gedrag erg groot (
er juist in achterstandswijken een hoge mate van criminaliteit heerst. De meeste vormen van kleine 
criminaliteit worden uitgeoefend door inwo
 
Ook schaal van de bebouwing speelt een rol. Voornamelijk in naoorlogse woonwijken, die zich 
kenmerken door weinig variatie in vorm, kleur en materiaal, grote openbare gebieden, grote 
afstanden tussen bebouwing en onvoldoende voo
van ideaal is voor opgroeiende jeugd. En juist binnen deze 
grote groep potentiële daders. Onder eerder genoemde omstandigheden waarin ze nauwelijks tot 
niet geprikkeld worden zich op een positieve manier te ontwikkelen is de kans tot het overgaan van 
maatschappelijk ongewenst gedrag (criminaliteit) groter.
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Afbeelding 2: Conceptueel model met determinanten voor objectieve sociale veiligheid (v/d Voordt; v Wegen, 1991)

dient als gelegenheidsfactor of barrière ter interpr
als een potentieel doelwit c.q. slachtoffer. (v/d Voordt; v Wegen, 1990)

Het komt neer op de mate waarin de omgeving voorziet in fysieke dan wel psychologische drempels 
een potentiële dader belemmeren in of zelfs weerhouden van het bereiken van zijn doel

aantrekkingskracht en kwetsbaarheid van een potentieel doelwit spelen ook een belangrijke rol. De 
t een doelwit. Of dit doelwit potentie heeft is afhankelijk van hoe graag de 

dader het wil en hoeveel weerstand het doelwit heeft. Dit doelwit kan bijvoorbeeld een persoon zijn 
die waardevolle spullen bij zich draagt of een vuilnisbak die uitnodigt om vern
Vervolgens zal de dader een inschatting maken van de situatie of dit doel gemakkelijk te behalen 
valt, zonder dat hij betrapt wordt. Simpelweg, hoe meer drempels, hoe groter de barrière die de 
omgeving vormt, hoe kleiner de drang is voor de dader om een delict te plegen (afbeelding 2).

De auteur is er zich terdege van bewust dat de gebouwde omgeving slechts ingezet kan worden om 
de onveiligheid te verminderen en/of de veiligheid te bevorderen. Oplossen lijkt niet haalbaar omdat 

ens exact hetzelfde reageert op zijn/haar omgeving, hoogstens vergelijkbaar.
(objectieve) sociale veiligheid worden hieronder toegelicht.

1) Aanwezigheid van potentiële daders 

De eerste voorwaarde voor het plaatsvinden van een delict is de aanwezigheid van een potentiële 
dader. Zonder deze initiator vindt er eenvoudigweg ook geen criminaliteit plaats. Deze aanwezigheid 
wordt gestimuleerd door de volgende omstandigheden. Onvoldoende aandacht thuis, het niet mee 

nen komen op school, werkloosheid en een pessimistisch toekomstperspectief vormen vaak de 
). In combinatie met de afwezigheid van overeenstemming over normen en 

waarden in de buurt en het ontbreken van hechte buurtcontacten wordt de
maatschappelijk ongewenst gedrag erg groot (sociale desintegratie). Het is dan ook niet vreemd dat 
er juist in achterstandswijken een hoge mate van criminaliteit heerst. De meeste vormen van kleine 
criminaliteit worden uitgeoefend door inwoners van diezelfde wijken. 

van de bebouwing speelt een rol. Voornamelijk in naoorlogse woonwijken, die zich 
kenmerken door weinig variatie in vorm, kleur en materiaal, grote openbare gebieden, grote 
afstanden tussen bebouwing en onvoldoende voorzieningen wordt een omgeving geschept die verre 
van ideaal is voor opgroeiende jeugd. En juist binnen deze leeftijdsgroep (10-15 jaar) bevind zich een 
grote groep potentiële daders. Onder eerder genoemde omstandigheden waarin ze nauwelijks tot 

keld worden zich op een positieve manier te ontwikkelen is de kans tot het overgaan van 
maatschappelijk ongewenst gedrag (criminaliteit) groter. 
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egen, 1991) 

gelegenheidsfactor of barrière ter interpretatie van zowel 
(v/d Voordt; v Wegen, 1990) 

sieke dan wel psychologische drempels 
van zijn doel(wit). De 

aantrekkingskracht en kwetsbaarheid van een potentieel doelwit spelen ook een belangrijke rol. De 
t een doelwit. Of dit doelwit potentie heeft is afhankelijk van hoe graag de 

dader het wil en hoeveel weerstand het doelwit heeft. Dit doelwit kan bijvoorbeeld een persoon zijn 
die waardevolle spullen bij zich draagt of een vuilnisbak die uitnodigt om vernield te worden. 
Vervolgens zal de dader een inschatting maken van de situatie of dit doel gemakkelijk te behalen 
valt, zonder dat hij betrapt wordt. Simpelweg, hoe meer drempels, hoe groter de barrière die de 

dader om een delict te plegen (afbeelding 2). 

De auteur is er zich terdege van bewust dat de gebouwde omgeving slechts ingezet kan worden om 
de onveiligheid te verminderen en/of de veiligheid te bevorderen. Oplossen lijkt niet haalbaar omdat 

vergelijkbaar. De criteria 
worden hieronder toegelicht. 

vinden van een delict is de aanwezigheid van een potentiële 
dader. Zonder deze initiator vindt er eenvoudigweg ook geen criminaliteit plaats. Deze aanwezigheid 
wordt gestimuleerd door de volgende omstandigheden. Onvoldoende aandacht thuis, het niet mee 

nen komen op school, werkloosheid en een pessimistisch toekomstperspectief vormen vaak de 
). In combinatie met de afwezigheid van overeenstemming over normen en 

waarden in de buurt en het ontbreken van hechte buurtcontacten wordt de verleiding tot 
). Het is dan ook niet vreemd dat 

er juist in achterstandswijken een hoge mate van criminaliteit heerst. De meeste vormen van kleine 

van de bebouwing speelt een rol. Voornamelijk in naoorlogse woonwijken, die zich 
kenmerken door weinig variatie in vorm, kleur en materiaal, grote openbare gebieden, grote 

rzieningen wordt een omgeving geschept die verre 
15 jaar) bevind zich een 

grote groep potentiële daders. Onder eerder genoemde omstandigheden waarin ze nauwelijks tot 
keld worden zich op een positieve manier te ontwikkelen is de kans tot het overgaan van 
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Doelwit (aanwezigheid van) 

Naast een dader is de aanwezigheid van een potentieel doelwit een volgende voorwaarde voor het 
plaatsvinden van een delict. Deze is op te splitsen in twee onderdelen: de aantrekkelijkheid en de 
fysieke kwetsbaarheid. 
 
2) Aantrekkelijkheid van een potentieel doelwit 

De voorkeur of drang van een dader om crimineel gedrag te vertonen heeft sterk te maken met de 
aantrekkingkracht van een potentieel doelwit. Bushokjes, telefooncellen, ruiten, verkeersborden, 
vuilnisbakken en blinde muren nodigen vaak uit tot vandalisme (vernieling), vanwege de 
openbaarheid of de uitdaging iets te (kunnen) vernielen. De aanwezigheid van waardevolle zaken als 
geld, goederen en drugs leiden vaak tot diefstal en inbraken. Zeker wanneer dit voor een potentiële 
dader vooraf bekend ofwel te verwachten is. 
 
3) Fysieke kwetsbaarheid van een potentieel doelwit 

Wanneer een potentieel doelwit kwetsbaar oogt, zal een potentiële dader zich hier eerder door 
aangetrokken voelen. Bij vandalisme betreft het vaak objecten die al in verval zijn door normaal 
alledaags gebruik (slecht uitgevoerd) of eerdere vernielzucht en objecten die juist opzichtig versterkt 
of verstevigd zijn. In het eerste geval is de drempel lager, om de vernieling door te zetten, in het 
tweede geval vormt het juist een grotere uitdaging. Bij diefstal/inbraak geldt nagenoeg hetzelfde. 
Wanneer er fysieke drempels zijn (onbewust), of zelfs preventieve maatregelen genomen zijn 
(bewust) die de toegang tot een potentieel doelwit bemoeilijken, zal een potentiële dader extra 
moeite moeten doen om zijn doelwit te bereiken. Dit gegeven beïnvloedt een potentiële dader op 
het doorzetten of afzien van een diefstal/inbraak. Zo is de kans om overvallen te worden voor 
iemand die alleen over straat loopt groter dan wanneer hij/zij in gezelschap verkeerd. 

Omgeving 

Zoals eerder gesteld voorziet de omgeving in zowel fysieke als psychologische drempels. Deze laatste 
vorm betreft de aanwezigheid van sociale ogen, zichtbaarheid, betrokkenheid en aantrekkelijkheid 
van de omgeving. Fysieke drempels hebben veelal te maken met vluchtwegen en toegankelijkheid. 
 
4) Aanwezigheid van sociale ogen 

Hierbij gaat het specifiek om toezicht. Op te delen in de daadwerkelijke aanwezigheid van mensen 
en de voelbare aanwezigheid van mensen. Hierbij zit hem het verschil juist in zichtbaar toezicht en 
niet zichtbaar toezicht. Bij zichtbaar toezicht zijn er mensen aanwezig in de omgeving die er op dat 
moment moeten zijn, deze reden kan betrekking op hun werkzaamheden hebben (winkelier, 
schoonmaker). Bij niet zichtbaar toezicht kan gedacht worden aan een buurtbewoner die vanuit 
zijn/haar woning naar buiten kijkt of een passant die zijn/haar hond uitlaat. Beide gevallen berusten 

Daderprofiel van enkele veel voorkomende gelegenheidsdelicten: 

 
- vandalisme: jongeren, meestal jongens, overwegend tussen de 10 en 15 jaar en een wat 

kleinere groep van 16-20 jaar; 
- vechtpartijen en geweld: jongens, jonge mannen; 
- fietsendiefstal: idem (95% mannelijke daders, 50% is minderjarig); 
- inbraken in woningen: voornamelijk mannen, te onderscheiden in jongere beginnende 

inbrekers die dicht bij huis opereren (waarvan sommigen onder invloed van alcohol of drugs) en 
oudere, meer ervaren inbrekers; 

- inbraken in auto’s: jonge mannen, relatief veel drugsgebruikers. 
 

(Sociaal veilig ontwerpen, v/d Voordt; v Wegen, 1990) 
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op toeval en niet te voorspellen, toch is deze vorm van toezicht altijd mogelijk. Ook de mogelijkheid 
dat iemand gezien zou kunnen worden wordt aanmerkelijk vergroot wanneer deze zich binnen een 
waarneembare afstand bevindt. Zo kan een geluid ook bewegen tot het leveren van toezicht. Men 
hoort een opvallend of onbekend geluid op straat, en kijkt vervolgens, uit bezorgdheid of 
nieuwsgierigheid, even uit het raam. 
 
5) Zichtbaarheid 

Ook al is er sprake van toezicht, moet dit toch overal, of op zijn minst, in zoveel mogelijk gebieden 
plaats kunnen vinden. Zichtlijnen en daarbij de indeling van de omgeving alsook verlichting dragen 
bij aan het zichtbaar maken van de omgeving. Een potentieel doelwit wil gezien worden of wil in 
ieder geval dat een potentiële dader gezien kan worden. En een potentiële dader wil uiteraard niet 
gezien worden, het kan immers de pakkans vergroten. 
 
6) Betrokkenheid/verantwoordelijkheid 

Wanneer buurtbewoners zich betrokken voelen bij hun omgeving is er ook mogelijkheid dat zij 
verantwoordelijkheid nemen voor een gedeelte hiervan. Bewoners moeten het gevoel hebben dat 
het “hun” buurt is. Dit komt in enige mate in veel gevallen al voor. Zo zullen de meesten altijd wel 
“hun stoepje” voor de eigen deur vegen. Ondanks dat dit gemeenschappelijk gebied is, voelen ze 
zich er vaak verantwoordelijk voor en betrokken omdat ze het blijkbaar belangrijk vinden dat hun 
omgeving er netjes uit ziet. Wanneer dit zich verder ontwikkeld zal hun betrokkenheid ook verder 
reiken dan de grenzen van de eigen woning. Ingrijpen bij het plaatsvinden van een delict in de eigen 
buurt hoort hier ook bij. 
 
7) Attractiviteit van de omgeving 

De aantrekkelijkheid van de omgeving hangt sterk samen met het vorige punt. Wanneer een 
omgeving goed verzorgt oogt, is dat meestal een gevolg van een grote betrokkenheid van de 
bewoners. Dit stelt dat ingrepen van bewoners te verwachten valt bij een vorm van ongewenst 
gedrag. Hierbij zijn schaal van de bebouwing, complexiteit en variatie, kleur- en materiaalgebruik, 
vermijden van overlast door stank en lawaai en goed en regelmatig onderhoud de voornaamste 
aandachtspunten. 
 
8) Toegankelijkheid/vluchtwegen 

Een tweeledig onderwerp. Enerzijds bevordert een goede toegankelijkheid het gebruiksgemak en 
zorgen veel vluchtwegen ervoor dat een potentieel doelwit gemakkelijk zijn belager kan ontvluchten. 
Anderzijds zorgen beide er ook voor dat het gemakkelijker is voor een potentiële dader om ergens 
toegang tot te verkrijgen en te vluchten indien nodig. 

Conclusie 

Er kan gesteld worden dat de gebouwde omgeving een sterke invloed heeft op het doorbreken van 
een vicieuze cirkel. Het is tenslotte de verbindende factor tussen dader en doelwit. Het vormt een 
platform voor belemmeringen alsook voor mogelijkheden. Wanneer bij de (ver)vorming van deze 
gebouwde omgeving bedachtzaam wordt omgegaan met de punten die daarbinnen aan bod komen, 
kan deze bijdragen aan de bevordering van de sociale veiligheid. 
 
Wanneer zowel potentiële daders als doelwitten drempels kunnen erkennen die de omgeving vormt, 
heeft dit invloed op hun beoordeling van de situatie en dus hun handelen. Daarbij zal een sociaal 
onveilige omgeving de aanwezigheid en vervolgens de ontwikkeling van potentiële criminelen 
stimuleren. Een sociaal veilige omgeving zal het tegenovergestelde effect hebben. 
 
Door de huidige problematiek inzichtelijk te maken, kan er naar gepaste oplossingen gezocht 
worden. De hierboven genoemde criteria geven handvaten om de huidige situatie te beoordelen. 
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II.3.Huidige situatie 

 
Bij het beoordelen van de huidige situatie kan een onderverdeling gemaakt worden in verschillende 
schaalniveaus. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar gepaste oplossingen. We onderscheiden buurt
hof- en woningniveau. 
 

II.3.1.Analyse op buurtniveau

Hierbij wordt gekeken naar de sociale veiligheid binnen de buurt.

Aanwezigheid van potentiële daders

Omvang en locaties van functies

+ geen sprake concentratie van overlastgevende functies als nachtclubs, bars
- er is sprake van een scheiding tussen huur
bestaat uit koopwoningen, het Noordelijke deel uit huurwoningen. De verdeling 
autochtoon/allochtoon is van vergelijkbare schaal, daar de huurwoni
bevolking aantrekt. In het Noordelijke deel is geen sprake van een duidelijke achterstand, maar de 
scheiding tussen huur en koop is wel waarneembaar (Foto 1, 2 en 3)
 

Foto 1: Huurwoningen (type K) 

Afbeelding 3: Herkomst inwoners ‘t Hool (gemeente Eindhoven
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Bij het beoordelen van de huidige situatie kan een onderverdeling gemaakt worden in verschillende 
schaalniveaus. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar gepaste oplossingen. We onderscheiden buurt

II.3.1.Analyse op buurtniveau 

Hierbij wordt gekeken naar de sociale veiligheid binnen de buurt. 

Aanwezigheid van potentiële daders 

Omvang en locaties van functies 

+ geen sprake concentratie van overlastgevende functies als nachtclubs, bars en discotheken
er is sprake van een scheiding tussen huur- en koopwoningen. Het overgrote deel van de buurt 

bestaat uit koopwoningen, het Noordelijke deel uit huurwoningen. De verdeling 
autochtoon/allochtoon is van vergelijkbare schaal, daar de huurwoningen veelal allochtone 
bevolking aantrekt. In het Noordelijke deel is geen sprake van een duidelijke achterstand, maar de 
scheiding tussen huur en koop is wel waarneembaar (Foto 1, 2 en 3) 

  
Foto 2: Links huur, rechts koop Foto 3: Koopwoningen (type G)

gemeente Eindhoven) 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

Bij het beoordelen van de huidige situatie kan een onderverdeling gemaakt worden in verschillende 
schaalniveaus. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar gepaste oplossingen. We onderscheiden buurt-, 

en discotheken 
en koopwoningen. Het overgrote deel van de buurt 

bestaat uit koopwoningen, het Noordelijke deel uit huurwoningen. De verdeling 
ngen veelal allochtone 

bevolking aantrekt. In het Noordelijke deel is geen sprake van een duidelijke achterstand, maar de 

 
Koopwoningen (type G) 
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- in ’t Hool zijn geen duidelijke voorzieningen aanwezig voor opgroeiende jeugd, muv een speeltuin 
in het Noorden voor de allerkleinsten (Foto 4 en 5)
 

Foto 4 en 5: Speeltuin in ‘t Hool 
 
- de leeftijdsgroepen 10-15 jarigen en 15
prognose voor de komende 10 jaar laat zien dat dit aandeel weinig veranderd. Dit zijn risico groepen 
wanneer er gekeken wordt naar kleine criminaliteit. Onder 10
onder 15-25 jarigen veelal inbraken
 

Afbeelding 4: Prognose verdeling leeftijdsgroepen ‘t Hool 2011 
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in ’t Hool zijn geen duidelijke voorzieningen aanwezig voor opgroeiende jeugd, muv een speeltuin 
in het Noorden voor de allerkleinsten (Foto 4 en 5) 

 
 

15 jarigen en 15-25 jarigen zijn sterk vertegenwoordigd in de buurt, de 
prognose voor de komende 10 jaar laat zien dat dit aandeel weinig veranderd. Dit zijn risico groepen 

rdt naar kleine criminaliteit. Onder 10-15 jarigen heerst heelal vandalisme, 
25 jarigen veelal inbraken 

Afbeelding 4: Prognose verdeling leeftijdsgroepen ‘t Hool 2011 (gemeente Eindhoven) 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

in ’t Hool zijn geen duidelijke voorzieningen aanwezig voor opgroeiende jeugd, muv een speeltuin 

 

25 jarigen zijn sterk vertegenwoordigd in de buurt, de 
prognose voor de komende 10 jaar laat zien dat dit aandeel weinig veranderd. Dit zijn risico groepen 

15 jarigen heerst heelal vandalisme, 
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Afbeelding 5: Prognose verdeling leeftijdsgroepen 

 

Aanwezigheid van sociale ogen

Omvang en locaties van functies

- In ’t Hool is voornamelijk sprake van woonfuncties. Het toezicht op de omgeving beperkt zich tot de 
momenten waarop bewoners zich in hun woning bevinde
reguliere werktijden vallen (08:00
+ De woningen zijn gericht naar de hofjes en de hoofdweg, dat zijn ook de gebieden waar de kans op 
toezicht het grootst zal zijn (Foto 6 t/m 11)
 

Foto 6, 7 en 8: Woningen gericht op hofjes 
 

Foto 9, 10 en 11: Woningen gericht op hoofdweg
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Afbeelding 5: Prognose verdeling leeftijdsgroepen ‘t Hool 2011-2021 (gemeente Eindhoven) 

Aanwezigheid van sociale ogen 

Omvang en locaties van functies 

In ’t Hool is voornamelijk sprake van woonfuncties. Het toezicht op de omgeving beperkt zich tot de 
momenten waarop bewoners zich in hun woning bevinden. Voor het merendeel zal dit buiten 
reguliere werktijden vallen (08:00-17:00 uur) 
+ De woningen zijn gericht naar de hofjes en de hoofdweg, dat zijn ook de gebieden waar de kans op 
toezicht het grootst zal zijn (Foto 6 t/m 11) 

  
 

  
Woningen gericht op hoofdweg 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

 

In ’t Hool is voornamelijk sprake van woonfuncties. Het toezicht op de omgeving beperkt zich tot de 
n. Voor het merendeel zal dit buiten 

+ De woningen zijn gericht naar de hofjes en de hoofdweg, dat zijn ook de gebieden waar de kans op 
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- ’t hool kent vele routes voor langzaam verkeer (voetgangers), deze”kortsluitingen” vallen veelal 
buiten het zicht en dus toezicht van medebewoners (Afbeelding 6) 
 

 
 

   
Foto 12: Ontsluiting hoofdweg-hofje Foto 13: Toegang hof tussen woningen Foto 14: Toegang ‘t Hool 
   

   
Foto 15: Ontsluiting Foto 16: Ontsluiting Foto 17: Centrale groenzone 
                hofje-centrale groenzone                 centrale groenzone-hofje  

 
Afbeelding 6: Veel “kortsluitingen” in ‘t Hool 

Foto 22

Foto 21

Foto 23

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 13

Foto 18

Foto 14

Foto 12

Foto 19

Foto 20
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Foto 18, 19 en 20: Kruising van voetpaden in hofje 
   

   
Foto 21: Centrale zone huurwoningen Foto 22: Ontsluiting Foto 23: Verbindingsweg hofjes 
                 centrale groenzone-hofje  

 
Verkeer en vervoer 

- Winkelcentrum Woensel, ten Zuiden van de buurt, trekt veel bewoners uit de buurt die via 
verschillende routes het winkelcentrum kunnen bereiken. De kortste route voor het langzame 
verkeer is via de centrale groenzone, hier is geen toezicht omdat alle woningen met hun (gesloten) 
tuin hieraan grenzen (Foto 17) 
- het langzame verkeer wordt veelal verleid tot het gebruik maken van de groenzone, doch ’s avonds 
blijft dit uit. Een alternatieve route is mogelijk langs de hoofdweg, waar ook gemotoriseerd verkeer 
is en toezicht is vanuit woningen (Foto 9, 10 en 11) 
Parkeervoorzieningen 

+ parkeervoorzieningen zijn 
voornamelijk gelegen op de 
hofjes en langs de hoofdweg, 
waar veel woningen op 
gericht zijn (Foto 24 en 25) 
- opvallend is toch dat veel 
auto’s geparkeerd worden op 
onoverzichtelijke plekken 
vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van 
parkeervoorzieningen en de 
overvloed aan auto’s (Foto 26 
en 27) 
 

 

  

  
Foto 24: Parkeren in het zicht op hofje Foto 25: Parkeren in het zicht langs weg 

  
Foto 26 en 27: Parkeren uit het zicht  
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Zichtbaarheid 

Verkeer en vervoer 

- het zicht op en vanaf langzame verkeersroutes is zwaar onvoldoende. De meeste “kortsluitingen” 
zijn gelegen langs de achterzijde van de achtertuinen. De erfafscheidingen in de vorm van dichte 
begroeiing zorgen voor een geïsoleerd karakter 
 

  
Foto 28: Erfafscheidingen centrale groenzone Zuid-West Foto 29: Erfafscheidingen centrale groenzone Oost 
  

  
Foto 30: Erfafscheidingen centrale groenzone Zuid Foto 31: Erfafscheidingen centrale groenzone Noord 
 
+ er is sprake van een hoge mate van zicht op de plaatsen waar auto’s geparkeerd kunnen worden. 
Of hier ook daadwerkelijk toezicht plaats vindt is moeilijk vast te stellen, de mogelijkheid daartoe is 
wel aanwezig (Foto 24) 
- de routes zijn onduidelijk. Het is niet helder waar een route naartoe leidt omdat het einde niet te 
zien is vanaf het startpunt. Dit geld voor zowel de hoofdontsluiting (auto’s) als de langzame 
verkeersroutes (voetgangers) (Afbeelding 7 en foto 32, 33 en 34) 
 

   
Foto 32: Hoofdontsluiting Foto 33 en 34: Wandelpad 
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Afbeelding 7: Routing ‘t Hool 
 
+ in de avondsituatie is de buurt verlicht door middel van straatverlichting. Deze zorgt voor een 
redelijke zichtbaarheid ronde de hoofdweg en de hofjes (Foto 35 en 36) 
- de “kortsluitingen” voor langzaam verkeer zijn over het algemeen onvoldoende verlicht (Foto 37, 
38 en 39). Ook is de huidige verlichting verouderd en is het aannemelijk te stellen dat deze niet meer 
voldoet aan de eisen conform lichtsterkte 
 

  
Foto 35 en 36: Avondsituatie hoofdweg 
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Foto 37: Avondsituatie toegang hofje Foto 38: Avondsituatie centrale groenzone Foto 39: Avondsituatie toegang hofje 
 

Betrokkenheid/verantwoordelijkheid 

Woonvorm en verkavelingtype 

+ In ’t Hool worden bewoners nauw betrokken bij het onderhoud van het openbare groen rondom 
de woningen door jaarlijks een bijdrage te vragen om in dit onderhoud te kunnen voorzien 
- de grotere openbare (groen)gebieden hebben geen duidelijk verblijfsfunctie, waardoor de 
verantwoordelijkheid hiervoor niet door de bewoners wordt ervaren (Foto 28-31) 
+ de mogelijkheid om vanaf de langzame verkeersroutes in geval van nood hulp van buitenaf in te 
roepen, door bijvoorbeeld ergens aan te bellen, is in de hofjes en langs de hoofdontsluitingsweg 
aanwezig doordat de routes hier veelal aan de voorzijde van de woningen liggen (Foto 9, 10 en 11) 
- in de centrale groenzone wordt deze mogelijkheid sterk bemoeilijkt doordat de routes voor 
langzaam verkeer hier aan de achterzijde van de woningen liggen (Foto 28-31) 
Parkeervoorzieningen 

- parkeerboxen zijn de beste manier om auto-inbraken te voorkomen. Gezien de meeste boxen 
gebruikt worden als bergruimte gaat dit voordeel niet op 
- de meeste auto’s maken gebruik van de openbare parkeerplaatsen in de hofjes en langs de 
hoofdweg. Hier is zicht en toezicht mogelijk vanuit nabij gelegen woningen. Dit toezicht blijkt nog 
altijd onvoldoende om auto-inbrekers te weren 

Attractiviteit van de omgeving 

Parkeervoorzieningen 

+ enkele parkeerterreinen op de hofjes zijn ingericht met laagblijvend groen of bomen op stam 
+ de hofjes zijn over het algemeen goed onderhouden 

Toegankelijkheid/vluchtwegen 

Omvang en locaties van functies 

- bereikbaarheid tbv politiesurveillance beperkt zich tot de hoofdweg, zodra men de hofjes in rijdt 
moet men al snel te voet verder. De politie beperkt zich veelal tot toezicht vanuit de auto 
Woonvorm en verkavelingtype 

- woningen zijn veelal toegankelijk vanaf de hoofdweg en de hofjes 
Verkeer en vervoer 

- er is één hoofdweg die alle hofjes ontsluit, deze is doorgaand wat betekend dat ’t Hool aan een 
zijde ingereden kan worden en aan de andere zijde verlaten kan worden. Één entree in de buurt was 
beter geweest (Afbeelding 7) 
- de hofjes zijn onderling met elkaar verbonden middels vele looproutes, die veelal onoverzichtelijk 
zijn (Afbeelding 6 en 7 en foto 12-23) 
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II.3.2.Analyse op hofniveau 

Hierbij wordt gekeken naar de sociale veiligheid binnen de hofjes. Omdat deze als geheel, inclusief 
woningen en openbare ruimte, werken als een complex. 
 

Aantrekkelijkheid van een potentieel doelwit / fysieke kwetsbaarheid van een potentieel 

doelwit 

Loop- en fietsroutes 

+ er is een mogelijkheid om ’s nachts een andere route te volgen dan overdag, wat oa de 
zichtbaarheid en de aanwezigheid van sociale ogen bevordert (’s nachts langs de hoofdweg in het 
zicht van woningen, overdag door de centrale groenzones) (Foto 40 en 41) 
 

  
Foto 40: Zichtbaar Foto 41: Niet zichtbaar 

Aanwezigheid van sociale ogen 

Woningen / loop- en fietsroutes 

- daadwerkelijke aanwezigheid van omstanders is vrijwel niet aan de orde door de afwezigheid van 
publieksaantrekkende voorzieningen. In de openbare gebieden zoals de hofjes is geen gelegenheid 
om er langere tijd te verblijven. Het heeft voornamelijk een ontsluitende functie (Foto 42) 
+ van voelbare aanwezigheid van omstanders is zeker sprake. Omdat de meeste woningen in het 
Hool met hun voordeur georiënteerd zijn op de hoofdontsluiting, is er voldoende zicht vanuit de 
woningen op de openbare ruimte alsook vanaf die laatste op de woningen (Foto 40 en 42) 
 

  
Foto 42: Hof ontsluitende functie Foto 43: Voelbare aanwezigheid 
 
- toch zitten er een aantal woningen “verstopt”. Hierbij zijn de voordeuren gelegen aan zogenaamde 
“kortsluitingen”, dit zijn de verbindingspaden tussen de hofjes voor langzaam verkeer. Hier kan 
gesteld worden dat er minder zicht en toezicht is dan bij de overige woningen (Afbeelding 8) 
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Afbeelding 8 : Beperkt toezicht kopgevel type C woning

 
Groenvoorzieningen 

- de groenvoorzieningen hebben alleen een re
geen sprake (Foto 41) 
- fiets en wandelroutes zijn gescheiden ter plaatse van groenzones. Afzonderlijke fietsroutes zijn 
vrijwel niet opgenomen in de buurt. Deze valt samen met de routes voor het gemotori
+ er zijn veel toegangspunten tot de groenzones, die het aantal vluchtwegen voor potentiële 
slachtoffers bevorderen 
+ de centrale groenzone is de te nemen (kortste/verkeersveiligste) route om Winkelcentrum 
Woensel te bereiken en wordt overdag

Zichtbaarheid 

Woningen 

+/- zicht vanuit woningen op de openbare ruimte en omgekeerd:
- de meeste woningtypen zijn voorzien van een uitbouw aan de voorgevel, in de vorm van een 
berging bijvoorbeeld (type A,B,C,L). Of de voordeur ligt ver 
Dit bemoeilijkt het zicht vanuit en op de woningen
 

Foto 44: Type B woning 
 
+ verlichting is voldoende aanwezig, maar de lichtopbrengst kan b
Parkeren 

+ er is zicht op de parkeerterreinen in de hofjes en de parkeerplekken langs de hoofdweg vanuit de 
woningen 
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Afbeelding 8 : Beperkt toezicht kopgevel type C woning 

de groenvoorzieningen hebben alleen een recreatieve functie. Van meervoudig functiegebruik is 

fiets en wandelroutes zijn gescheiden ter plaatse van groenzones. Afzonderlijke fietsroutes zijn 
vrijwel niet opgenomen in de buurt. Deze valt samen met de routes voor het gemotori
+ er zijn veel toegangspunten tot de groenzones, die het aantal vluchtwegen voor potentiële 

+ de centrale groenzone is de te nemen (kortste/verkeersveiligste) route om Winkelcentrum 
Woensel te bereiken en wordt overdag dus veel gebruikt 

zicht vanuit woningen op de openbare ruimte en omgekeerd: 
de meeste woningtypen zijn voorzien van een uitbouw aan de voorgevel, in de vorm van een 

berging bijvoorbeeld (type A,B,C,L). Of de voordeur ligt ver van de openbare ruimte zoals bij type G. 
Dit bemoeilijkt het zicht vanuit en op de woningen (Foto 44, 45 en 46) 

  
Foto 45: Type L woning Foto 46: Type G woning

+ verlichting is voldoende aanwezig, maar de lichtopbrengst kan beter 

+ er is zicht op de parkeerterreinen in de hofjes en de parkeerplekken langs de hoofdweg vanuit de 
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creatieve functie. Van meervoudig functiegebruik is 

fiets en wandelroutes zijn gescheiden ter plaatse van groenzones. Afzonderlijke fietsroutes zijn 
vrijwel niet opgenomen in de buurt. Deze valt samen met de routes voor het gemotoriseerd verkeer 
+ er zijn veel toegangspunten tot de groenzones, die het aantal vluchtwegen voor potentiële 

+ de centrale groenzone is de te nemen (kortste/verkeersveiligste) route om Winkelcentrum 

de meeste woningtypen zijn voorzien van een uitbouw aan de voorgevel, in de vorm van een 
van de openbare ruimte zoals bij type G. 

 
Foto 46: Type G woning 

+ er is zicht op de parkeerterreinen in de hofjes en de parkeerplekken langs de hoofdweg vanuit de 
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- door een overvloed aan auto’s worden sommigen ook vaak geparkeerd langs de inritten van de 
hoofdweg naar de hofjes aan de buitenzijde van ’t Hool. Hier is beperkt tot geen zicht vanuit de 
woningen (Foto 26 en 27) 
Loop- en fietsroutes 

- verlichting is aanwezig, in centrale groenzones langs de voetpaden beperkt (Foto 38) 
- veel zichtlijnen vanuit woningen worden doorbroken door de variatie in vorm die da verschillende 
woningtypes hebben 
Groenvoorzieningen 

- onoverzichtelijke structuur: geen oriëntatiepunten, begin en einde van gebied is onduidelijk, ook is 
er geen verschil in hoofd- en zijpaden aangebracht (Foto 32, 33 en 34) 
- zijpaden zijn niet overzichtelijk vanaf de centrale groenzone (dichte begroeiing) 
- de (onoverzichtelijke) centrale groenzone is ’s nachts toegankelijk 

Betrokkenheid/verantwoordelijkheid 

Woningen 

- individuele herkenbaarheid van bewoners onderling wordt bemoeilijkt door de lange geschakelde 
woonblokken. Er zitten veel woningen in één woonblok (4-14, gem. 7-10) (Foto 47, 48 en 49) 
 

   
Foto 47: Type C woningen Foto 48: Type H woningen Foto 49: Type J woningen 
 
- de overgangsgebieden zorgen ervoor dat er geen duidelijke grens is tussen privé en openbaar, wat 
de betrokkenheid niet ten goede komt (Foto 50-55) 
 

   
Foto 50, 51 en 52: Grens privé-openbaar onduidelijk  
 

   
Foto 53, 54 en 55: Onduidelijke scheiding zorgt voor verwaarlozing 
 
+ de semi-openbare groenstroken worden goed onderhouden door stichting ’t Hool (Foto 56, 57 en 
58) 



Robert van Tuel 36 Sociale veiligheid in ‘t Hool 

 

 

   
Foto 56, 57 en 58: 2 meter groenstroken goed onderhouden 
 
 
Loop- en fietsroutes 

+ de meeste routes lopen langs de voorgevels van woningen 
Groenvoorzieningen 

- groenzones en woonomgeving (hofjes) zijn duidelijk gescheiden (Foto 28-31) 

Attractiviteit van de omgeving 

Woningen / loop- en fietsroutes 

+ door de toepassing van veelal dezelfde schaal, materialen en kleuren heerst er een bepaalde 
homogeniteit wat een rustig beeld geeft. De variatie in vormen zorgt voor een groot aanbod in 
verschillende woningen (Foto 47, 48 en 49) 
 

   
Foto 59:  Toegankelijk overgangsgebied Foto 60: 7 meter groenstrook Foto 61: 7 meter groenstrook 
 
Groenvoorzieningen 

+ de 2-meter stroken worden goed onderhouden (Foto 56, 57 en 
58) 
- de 7-meter stroken en groen grenzend aan privégebied minder 
(Foto 59-64) 
 

Toegankelijkheid/vluchtwegen 

Woningen 

- veel semi-openbare groenzones (“overgangsgebieden”), zijn 
niet afgesloten en dus toegankelijk wat voor een vergroot aantal 
vluchtwegen zorgt voor potentiële daders (Foto 59) 
- veel woningen zijn nog voorzien van originele kozijnen inclusief 
hang- en sluitwerk, wat absoluut niet voldoet aan de huidige 
eisen. Ramen draaien naar buiten open en glaslatten aan 
buitenzijde. 
Loop- en fietsroutes 

- de veelvoud aan “kortsluitingen” in de buurt en, met name 
tussen de hofjes, geeft een potentiële dader voldoende 

 
Foto 62: 7 meter groenstrook 
 

 
Foto 63: 7 meter groenstrook 
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vluchtmogelijkheden (Afbeelding 6 en foto 12-23) 
+ hetzelfde geldt voor potentiële slachtoffers wat als positief ervaren kan worden 
Groenvoorzieningen 

+ er zijn veel toegangspunten tot de groenzones, die het aantal vluchtwegen voor potentiële 
slachtoffers bevorderen (Afbeelding 6 en foto 12-23) 
 

II.3.3.Analyse op woningniveau 

Hierbij wordt gekeken naar de sociale veiligheid op woningniveau. De hoekwoning van type C in het 
bijzonder. Omdat dit niveau betrekking heeft op de privé ruimte, kan er alleen gekeken worden naar 
invloeden op de scheidingslijn van privaat en openbaar. Met name de bijdrage die de woning levert 
aan het verbeteren van haar eigen beveiliging. 
 

Aantrekkelijkheid van een potentieel doelwit / fysieke kwetsbaarheid van een potentieel 

doelwit 

Loop- en fietsroutes 

+ er is een mogelijkheid om ’s nachts een andere route te volgen 
dan overdag, wat oa de zichtbaarheid en de aanwezigheid van 
sociale ogen bevordert (’s nachts langs de hoofdweg in het zicht 
van woningen, overdag door de centrale groenzones) 

Aanwezigheid van sociale ogen 

Loop- en fietsroutes 

- de voordeur van de type C-hoekwoning is niet georiënteerd op 
de ontsluitingsweg (Foto 64) 
 

Zichtbaarheid 

Woningen 

+ bij type A, B en C zijn wel hoekramen toegepast waardoor het 
overzicht op de eigen voordeur bevorderd wordt (Foto 64) 
- de ramen op de kopgevel zijn veelal dichtgemaakt waardoor 
toezicht onmogelijk is (Foto 65) 
Loop- en fietsroutes 

- achterzijde C-woningen grenst aan centrale groenzone 
waardoor geen toezicht mogelijk is op zowel de langzame verkeersroute als de tuinzijde die er aan 
grenst (Foto 57) 

Betrokkenheid/verantwoordelijkheid 

Woningen 

- vanwege de onduidelijke invulling van de kopgevel en de 
oriëntatie van de voordeur op de hofzijde daalt de drang om de 
kopgevel en de bijbehorende groenstrook bij te houden (Foto 66) 
Loop- en fietsroutes 

- de ramen op de kopgevel zijn veelal dichtgemaakt waardoor 
toezicht onmogelijk is (Foto 65) 
 

Attractiviteit van de omgeving 

Groenvoorzieningen 

 
Foto 64: voordeur type C 

 
Foto 65: Dichtgemaakte kopgevelramen 

 
Foto 66: Groenstrook kopgevel 
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- doordat de aandacht voor de kopgevels en de tussenliggende zone afneemt wordt dit minder vaak 
bijgehouden (Foto 66) 

Toegankelijkheid/vluchtwegen 

Woningen 

- veel woningen zijn nog voorzien van originele kozijnen inclusief hang- en sluitwerk, wat absoluut 
niet voldoet aan de huidige eisen. Ramen draaien naar buiten open en glaslatten aan buitenzijde 
 

II.3.4.Conclusie 

De analyse van de huidige situatie aan de hand van de veiligheidsfactoren verklaart het gevoel van 
onveiligheid in de buurt. Er zijn een behoorlijk aantal kenmerken van de buurt die de sociale 
onveiligheid in de hand werken. Dit onderzoek focust zich op de gebouwde omgeving. De 
voornaamste problemen zijn samengevat in een schema (Afbeelding 6). 
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Afbeelding 6: Samenvatting problemen (onderdeel van het probleem-actie-schema) 

FACTOREN PROBLEMEN

OMGEVING

PSYCHOLOGISCH

alleen woonfuncties (geen wisselend toezicht)

routes buiten zicht

enkele voorgevels onttrokken aan toezicht door 

orientatie

routes buiten zicht door liggen en vorm bebouwing

routing onduidelijk

routes onvoldoende verlicht

zicht vanuit en op woningen bemoeilijkt door invulling 

voorgevel

openbare gebieden geen duidelijke functie

routes buiten zicht en verantwoordelijkheid van 

bewoners

zicht op openbare parkeerplaatsen onvoldoende

individuele herkenbaarheid woningen ontbreekt

geen duidelijke grens privé-openbaar (wat is van wie?)

groenzone valt duidelijk buiten de hofjes

aantrekkelijkheid omgeving 7-meter groenstroken slecht onderhouden

FYSIEK

wirwar van looproutes ("kortsluitingen")

groenzones tat toegankelijk

veelvoud aan kortsluitingen

zichtbaarheid

betrokkenheid

toegankelijkheid/ vluchtwegen

sociale ogen

e
rk

e
n

n
e

n
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II.4.Oorsprong 

 
Om een beter beeld te krijgen van wat geleid heeft tot de huidige knelpunten wordt gekeken naar 
de ontwerpkeuzes die destijds gemaakt zijn door architect Bakema. Belangrijk hierin zijn de 
uitgangspunten voor het ontwerp van ’t Hool en welke invloed deze gehad hebben op de huidige 
situatie. Daarnaast wordt nog gekeken of deze oorspronkelijke doelstellingen nog relevant zijn. 
 

II.4.1.Bakema en ’t Hool 

Leefbaarheid was destijds in de initiatieffase, een van de doelstellingen, opgesteld door 
woningbouwvereniging “Huis en Wijk”. Binnen deze doelstelling kwamen een paar interessante 
punten naar voren. 
 
Allereerst privacy. Individuele gezinsleden moesten zich terug kunnen trekken (binnen de woning) 
en de beslotenheid van het gezin ten opzichte van de omgeving moest gewaarborgd zijn door de 
woning (binnen de wijk). (Huis en Wijk, ca. 1961) 
 
Daarnaast vrijblijvende contactmogelijkheden. 
Er moest een wijkopbouw zijn, die 
contactmogelijkheden geeft, maar zonder dat 
degenen die deze contactmogelijkheden willen 
vermijden zouden opvallen. (doelstellingen huis 
en wijk, ca. 1961) 
 
Architect Bakema heeft als antwoord hierop 
een ontwerp neergelegd gebaseerd op zijn 
“vriendschapsmodel” als wijkgedachte (zie afb. 
8). Hierin zou “architectuur weer uitdrukking 
kunnen zijn van menselijke gedragingen”, aldus 
Bakema. (Bakema, 1964). Hoogbouw kijkt uit 
over laagbouw, zoals volwassenen uitkijken 
over hun kinderen. Er werd een duidelijke 
richting aangegeven, de oriëntatie van de mens 
(bewoner) wordt min of meer bepaald door de 
architectuur. Door het stempelen komt dit 
overal in ’t Hool voor. 
 
In ’t Hool is dit ook zichtbaar (Afbeelding 9, 10 
en 11). Zowel op buurtniveau als op hofniveau. 
Wat opvalt aan deze situatie is dat alle 
“neuzen” dezelfde kant op staan, richting de 
centrale openbare ruimte, de hofjes. Dit zijn 
dan ook ontmoetingsplekken voor sociale 
contactmogelijkheden. De achterzijde van de woning heeft hierdoor een privaat karakter, wat ook 
heel nadrukkelijk gerealiseerd is. Beide sluiten ook goed aan op de doelstellingen van Huis en Wijk. 
De vraag is of dit nog wel functioneert in de huidige tijdsgeest? De huidige maatschappij is minder 
sociaal van aard dan 50 jaar geleden, toen ’t Hool gerealiseerd werd. Dat blijkt uit de eerder 
genoemde citaten van de gemeente. 
 
 
 

 
Afbeelding 7: ’t Hool in Eindhoven 
 

 
Afbeelding 8: Vriendschapsmodel (Bakema, 1964) 
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De aandacht van de bewoners 
achterzijde van de woningen veelal uit het zicht alsook de openbare ruimte tussen de verschillende 
hofjes. Dit is een nadelig gevolg van het stempelen. De stempel zelf is helder vormgegeven, de 
ruimte tussen de stempels niet. Het ontbreekt daarbij ook aan duidelijkheid. Deze randen van de 
stempels zijn nu probleemgebieden. Men kan hier ongezien het hof oplope
 
 

Afbeelding 9: Situatie buurtniveau (naar binnen gericht)

 

Afbeelding 11: Situatie hofniveau (naar binnen gericht)
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 wordt gefixeerd op de hofjes. Hierbij valt de privaat ruimte 
achterzijde van de woningen veelal uit het zicht alsook de openbare ruimte tussen de verschillende 

. Dit is een nadelig gevolg van het stempelen. De stempel zelf is helder vormgegeven, de 
ruimte tussen de stempels niet. Het ontbreekt daarbij ook aan duidelijkheid. Deze randen van de 
stempels zijn nu probleemgebieden. Men kan hier ongezien het hof oplopen of delicten plegen.

 

 
Situatie buurtniveau (naar binnen gericht) Afbeelding 10: Hofniveau publiek-privaat

 
Situatie hofniveau (naar binnen gericht) 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

de privaat ruimte aan de 
achterzijde van de woningen veelal uit het zicht alsook de openbare ruimte tussen de verschillende 

. Dit is een nadelig gevolg van het stempelen. De stempel zelf is helder vormgegeven, de 
ruimte tussen de stempels niet. Het ontbreekt daarbij ook aan duidelijkheid. Deze randen van de 

n of delicten plegen. 

 
privaat 
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Hieronder een opsomming van de belangrijkste kenmerken van ’t Hool. Volgend uit 
welstandscriteria, opgesteld door de gemeente Eindhoven. Deze dienen behouden te worden. 
 

〉 Orthogonale structuur van de buurt 

〉 Stempelplan 

〉 Centrale groenzone als ruggengraat die Noordelijke en Zuidelijke groenzones verbind 

〉 Hofjes 

〉 Gebiedbegrenzing door flatwand 

〉 2 meter groenstroken 

〉 Overgangselementen tussen openbaar en privé 

〉 Verschillende woningtypologieën 

〉 Eenheid in vorm (kubistische architectuur), materiaal- en kleurgebruik en detaillering 

〉 Eenheid in horizontale belijning 

II.4.2.Conclusie 

De sociale opzet en privacy in ’t Hool zijn nog steeds bruikbaar in de hedendaagse maatschappij.  
 
Het vriendschapsmodel van Bakema zorgde zeker voor toezicht op de centrale openbare ruimte, 
maar leidde de aandacht af van de onbepaalde openbare ruimte tussen verschillende hofjes en de 
aangrenzende privé ruimte (achtertuinen).  
 
De wijze waarop Bakema de overgangsgebieden tussen woning en plein heeft ontworpen zal in de 
begindagen een positief effect hebben gehad op het sociale toezicht vanuit een woning. Gezien men 
zich tegenwoordig eerder terugtrekt naar de meest private ruimte in zijn of haar woning en dus 
minder verblijft in de keuken aan de voorzijde van de woning, neemt het toezicht en de sociale 
controle ook af. 
 
Belangrijk is dat de ingreep  geen afbreuk doet aan de identiteit van ’t Hool en de eigenschappen die 

zo kenmerkend zijn voor deze Eindhovense buurt. 
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II.5.Reactie 

 
Er wordt ingegaan op de ingrepen die nodig zijn. Hierbij 
zullen er uitspraken gedaan worden die als voorheen 
onderverdeeld kunnen worden in verschillende 
schaalniveaus, te weten buurt-, hof- en woningniveau. 
Dit laatste niveau zal de basis vormen voor de verdere 
uitwerking. 

II.5.1.Richtlijnen 

Richtlijnen voor een reactie samengevat in een schema 
(Afbeelding 11). Bij het inzoomen op de type C 
hoekwoning komen we op de volgende richtlijnen voor 
een ingreep ter verbetering van de sociale veiligheid: 
 

〉 Probleem: Voorgevel onttrokken aan toezicht door 
oriëntatie (sociale ogen en zichtbaarheid) 
Richtlijn: Oriëntatie voorgevel aanpassen 

 

〉 Probleem: Routes uit het zicht door ligging en vorm 
bebouwing (zichtbaarheid) 
Richtlijn: Bebouwing aanpassen 
 

〉 Probleem: Zicht vanuit en op woning bemoeilijkt door 
invulling voorgevel (zichtbaarheid) 
Richtlijn: Voorgevel aanpassen 
 

〉 Probleem: Zicht op openbare ruimte onvoldoende 
(betrokkenheid) 
Richtlijn: Zicht verbeteren door oriëntatie bebouwing 
aan te passen 
 

〉 Probleem: 7-meter groenstroken aan kopgevel slecht 
onderhouden (aantrekkelijkheid omgeving) 
Richtlijn: Duidelijke invulling groen creëren waardoor 
verantwoordelijkheid ook duidelijker wordt 
 

〉 Probleem: Wirwar van “kortsluitingen”zorgt voor 
onduidelijkheid (toegankelijkheid/vluchtwegen) 
Richtlijn: Structuur aanbrengen om een duidelijk 
overzicht te krijgen 

 

 
 

FACTOREN

OMGEVING

PSYCHOLOGISCH

aantrekkelijkheid omgeving

FYSIEK

zichtbaarheid

betrokkenheid

toegankelijkheid/ vluchtwegen

sociale ogen

e
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e
n

n
e

n



Robert van Tuel 46 Sociale veiligheid in ‘t Hool 

 

  

 
Afbeelding 11: Samenvatting richtlijnen ontwerp (onderdeel van het probleem-actie-schema) 

PROBLEMEN RICHTLIJNEN

alleen woonfuncties (geen wisselend toezicht) mix functies

routes buiten zicht routes in zicht plaatsen

enkele voorgevels onttrokken aan toezicht door 

orientatie

oriëntatie aanpassen

routes buiten zicht door liggen en vorm bebouwing routes in het zicht plaatsen

bebouwing aanpassen

routing onduidelijk routing duidelijk maken

routes onvoldoende verlicht verlichting aanpassen

zicht vanuit en op woningen bemoeilijkt door invulling 

voorgevel

voorgevels aanpassen

openbare gebieden geen duidelijke functie betrokkenheid bewoners vergroten door duidelijke 

gebruiksfunctie(s) toe te kennen

routes buiten zicht en verantwoordelijkheid van 

bewoners

routing aanpassen zodat zicht er op verbetered wordt

zicht op openbare parkeerplaatsen onvoldoende zicht verbeteren door orientatie bebouwing aan te passen

individuele herkenbaarheid woningen ontbreekt variatie in voorgevels aanbrengen

geen duidelijke grens privé-openbaar (wat is van wie?) grens verduidelijken door concrete afbakening gebieden

groenzone valt duidelijk buiten de hofjes groenzone hofjes inleiden zodat betrokkenheid vergroot 

wordt

7-meter groenstroken slecht onderhouden duidelijke invulling groen creëren waardoor 

verantwoordelijkheid ook duidelijker wordt

wirwar van looproutes ("kortsluitingen") structuur aanbrengen (overzicht)

groenzones tat toegankelijk groenzones niet afscheiden van hofjes (betrekken/koppelen)

groenzones afsluiten op enig moment (bijv. 's nachts)

veelvoud aan kortsluitingen beperken aantal looproutes

v
e

rt
a
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n

e
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e

n
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II.5.2.Inspiratie - Case studie Witte Dorp 

Tuindorp ofwel “Het Witte Dorp” van architect Dudok is een vergelijkbare buurt in Eindhoven. De 
onveiligheidbeleving in deze buurt is beduidend minder sterk aanwezig dan in ’t Hool. Deze 
paragraaf gaat in op de kenmerken van het Witte Dorp die bijdragen aan de sociale veiligheid en 
inspiratie geven voor de aanpak van ‘t Hool. De nadruk ligt hierbij op de eindwoningen. In Het Witte 
Dorp is er veel aandacht uitgegaan naar de kopgevels van de woningblokken. 
 

 
Afbeelding 1: Veel aandacht is uitgegaan naar de eindwoningen (50 jaar Het Witte Dorp, 1989) 

 
Er zijn 9 types te herkennen. Veel zijn een 
variant op de tussenwoningen uit hetzelfde 
blok, anderen wijken juist sterk af van hun 
buren. Wat direct opvalt is dat de 
eindwoningen allen met hun voordeur gericht 
zijn op de aangrenzende weg. Dit impliceert dat 
de ruimte aan de kopgevel niet kan ontgaan aan 
de aandacht van de bewoner. 
 
Type 1, 2 en 3 zijn de enige woningen die 
volledig georiënteerd zijn op de zijstraten. De 
overige typen zijn nagenoeg identiek aan de 
woningen waaraan ze geschakeld zijn, met als 
uitzondering dat hier de voordeur verplaatst is. 
Hierdoor wijzigt de indeling niet, maar worden 
sommige ruimten minder functioneel. 
 
Opvallend dat juist type 1, 2 en 3 zo duidelijk 
zijn vormgegeven. Wellicht te verklaren omdat 
deze grenzen aan afwijkende bebouwing van 
een andere buurt (Foto 1, 2 en 3). 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Afbeelding 2: Eindwoning type 1 
St. Odulpusstraat 41 (zonder berging) 
Burghstraat 49 (uitgebouwd) 
1e wilakkerstraat 2 (extra grote berging om tuin af te schermen) 
St. Leonardusstraat 1 en 2 
 

 
Afbeelding 3: Eindwoning type 2 
St. Adrianusstraat 1 en 2 
St. Hubertusstraat 1 
 

 
Afbeelding 4: Eindwoning type 3 
1e Wilakkerstraat 20 
St. Nicasiusstraat 1 en 2 (onpraktische indeling) 
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Foto 1, 2 en 3: Type 1 St. Leonardusstraat 2 

 
 

 
Afbeelding 5: Overzicht Het Witte Dorp met typeaanduiding, groen is origineel en roze is later bijgebouwd 

 
 

 
 

Afbeelding 6: Eindwoning type 4 
St. Odulphusstraat 1 en 2 

Afbeelding 7: Eindwoning type 5 
2e Wilakkerstraat 
Geldropseweg 158 
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Afbeelding 8: Eindwoning type 6 
Geldropseweg 146 en 156 

Afbeelding 9: Eindwoning type 7 
St. Odastraat 2 en 28 

 

  
Afbeelding 10: Eindwoning type 8 
St. Jorisstraat 17 

Afbeelding 11: Eindwoning type 9 
Petrusdondersstraat 23 

 
Door kritisch te kijken naar Het Witte Dorp zijn er een aantal kenmerken aan te wijzen die een 
positief effect op de sociale veiligheid kunnen hebben. Deze kwaliteiten kunnen als inspiratie dienen 
voor de ingrepen in ’t Hool. De kenmerken opgesomd: 
 

〉 Gericht op de zijstraat. Merkbaar toezicht vergroten aan kopzijde (sociale ogen) 
 

  

 

Foto 4 en 5: Eindwoningen gericht op zijstraat  
 

〉 Voortuinen als overgangsgebied (verantwoordelijkheid/aantrekkelijkheid) 
 

   
Foto 6, 7 en 8: Overgangen met groen, schaal en vorm 
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〉 Sommige varianten zijn duidelijk gericht op de zijstraten, door de invulling van ramen. Anderen 
uiten dit minder sterk. Een uitgebouwde keuken met berging georiënteerd op de zijstraten biedt 
uitkomst 

 

  

 

Foto 9 en 10: Oriëntatie op zijstraat met uitbouw 

 

〉 Poortfunctie. Overgangen worden op verschillende manieren bewerkstelligd. Dmv voortuinen (met 
muurtjes en heggen) en door een strategisch gekozen plek voor de (buiten)berging om zo de 
achtertuin(en) aan het zicht te onttrekken. Maar ook door een eenvoudige uitbouw aan de 
kopgevelzijde kan er schaal worden gegeven, en wordt een (controlerende) poortfunctie 
benadrukt (toegankelijkheid) 

 

  

 

Foto 11 en 12: Poortfunctie eindwoningen  
 

〉 Bij enkele varianten is simpelweg alleen de voordeur verplaatst naar de kopgevel. Hierdoor wijzigt 
de indeling niet, maar worden sommige ruimten minder functioneel 
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II.6.Conclusie 

 
In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de onderzoeksvraag:
 

“Aan welke richtlijnen moet een gebouw in ’t Hool voldoen om bij te kunnen dragen aan de 

controle, zodat de 

 
Dit proberen we te doen we aan de hand van de deelvragen, opgesteld in paragraaf I.2.6.
 
Wat is sociale veiligheid en door welke factoren wordt deze beïnvloed?
Sociale veiligheid is de mate waarin er bescherming geboden wordt tege
handelen in de openbare ruimte. Onder te 
laatste is sterk afhankelijk van de eerste. Dit heeft, eenvoudig gezegd, te maken met de beleving van 
de feiten. Wanneer er op een specifieke plek al iets gebeurt is (feit), zal men zich nog een maal 
bedenken voor men zich op diezelfde plek begeeft (beleving). Factoren die invloed hebben op de 
veiligheid zijn weergegeven in onderstaand model.
 

Afbeelding 12: Conceptueel model met determinanten voor subjectieve sociale veiligheid 

 
Welke factoren hebben een relatie met de bouwkundige omgeving, en op welke wijze beïnvloeden 
deze de sociale veiligheid? 
De gebouwde omgeving dient als gelegenheidsfactor of
Beoordeling door beiden van de omgeving heeft invloed op hun gedrag. De omgeving wordt 
beoordeeld aan de hand van de volgende factoren:

〉 Aanwezigheid van sociale ogen:

〉 Zichtbaarheid: Is men overal zichtbaar voor anderen, zodat toezicht ook plaats kan vinden.

〉 Betrokkenheid: Voelen inwoners zich verantwoordelijk voor hun directe omgeving, grijpen ze in en 
zorgen ze zelf voor een veiligere omgeving.

〉 Attractiviteit van de omgeving:

betrokken de inwoners zijn en wat men van hen mag verwachten.

〉 Toegankelijkheid/vluchtwegen:

kan vluchten van de ander is een belangrijke fysieke drempel die de feitelijk veiligheid van de 
omgeving beïnvloed. 
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In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de onderzoeksvraag: 

moet een gebouw in ’t Hool voldoen om bij te kunnen dragen aan de 

, zodat de sociale veiligheid in ’t Hool bevorderd wordt?

Dit proberen we te doen we aan de hand van de deelvragen, opgesteld in paragraaf I.2.6.

Wat is sociale veiligheid en door welke factoren wordt deze beïnvloed? 
Sociale veiligheid is de mate waarin er bescherming geboden wordt tegen het gevaar van menselijk 
handelen in de openbare ruimte. Onder te verdelen in feitelijke veiligheid en beleefde
laatste is sterk afhankelijk van de eerste. Dit heeft, eenvoudig gezegd, te maken met de beleving van 

een specifieke plek al iets gebeurt is (feit), zal men zich nog een maal 
bedenken voor men zich op diezelfde plek begeeft (beleving). Factoren die invloed hebben op de 
veiligheid zijn weergegeven in onderstaand model. 

et determinanten voor subjectieve sociale veiligheid (v/d Voordt; v Wegen, 1991)

Welke factoren hebben een relatie met de bouwkundige omgeving, en op welke wijze beïnvloeden 

De gebouwde omgeving dient als gelegenheidsfactor of barrière voor zowel dader als doelwit. 
Beoordeling door beiden van de omgeving heeft invloed op hun gedrag. De omgeving wordt 
beoordeeld aan de hand van de volgende factoren: 

Aanwezigheid van sociale ogen: Wel of geen toezicht maakt een plek veilig of nie

Is men overal zichtbaar voor anderen, zodat toezicht ook plaats kan vinden.

Voelen inwoners zich verantwoordelijk voor hun directe omgeving, grijpen ze in en 
zorgen ze zelf voor een veiligere omgeving. 

omgeving: De uitstraling van de omgeving is belangrijk om in te schatten hoe 
betrokken de inwoners zijn en wat men van hen mag verwachten. 

Toegankelijkheid/vluchtwegen: De mate waarin een dader dan wel een doelwit gemakkelijk weg 
is een belangrijke fysieke drempel die de feitelijk veiligheid van de 
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moet een gebouw in ’t Hool voldoen om bij te kunnen dragen aan de sociale 

t Hool bevorderd wordt?” 

Dit proberen we te doen we aan de hand van de deelvragen, opgesteld in paragraaf I.2.6. 

n het gevaar van menselijk 
verdelen in feitelijke veiligheid en beleefde veiligheid. De 

laatste is sterk afhankelijk van de eerste. Dit heeft, eenvoudig gezegd, te maken met de beleving van 
een specifieke plek al iets gebeurt is (feit), zal men zich nog een maal 

bedenken voor men zich op diezelfde plek begeeft (beleving). Factoren die invloed hebben op de 

 
(v/d Voordt; v Wegen, 1991) 

Welke factoren hebben een relatie met de bouwkundige omgeving, en op welke wijze beïnvloeden 

barrière voor zowel dader als doelwit. 
Beoordeling door beiden van de omgeving heeft invloed op hun gedrag. De omgeving wordt 

Wel of geen toezicht maakt een plek veilig of niet. 

Is men overal zichtbaar voor anderen, zodat toezicht ook plaats kan vinden. 

Voelen inwoners zich verantwoordelijk voor hun directe omgeving, grijpen ze in en 

De uitstraling van de omgeving is belangrijk om in te schatten hoe 

De mate waarin een dader dan wel een doelwit gemakkelijk weg 
is een belangrijke fysieke drempel die de feitelijk veiligheid van de 
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Hoe wordt in de huidige situatie de sociale veiligheid ervaren? Wat zijn de kwaliteiten en wat zijn 
de knelpunten? 
In de huidige situatie heerst er een gevoel van onveiligheid. Dit is te verklaren door een aantal 
knelpunten die aanwijsbaar zijn geworden na het gericht onderzoeken van de omgevingsfactoren op 
de verschillende schaalniveaus. Er wordt toegespitst op het type C hoekwoning. Deze ontbreekt het 
aan overtuigende kwaliteiten die een positief effect op de sociale veiligheid hebben. De 
voornaamste knelpunten zijn: 

〉 Voorgevel onttrokken aan toezicht door oriëntatie (sociale ogen en zichtbaarheid) 

〉 Routes uit het zicht door ligging en vorm bebouwing (zichtbaarheid) 

〉 Zicht vanuit en op woning bemoeilijkt door invulling voorgevel (zichtbaarheid) 

〉 Zicht op openbare ruimte onvoldoende (betrokkenheid) 

〉 7-meter groenstroken aan kopgevel slecht onderhouden (aantrekkelijkheid omgeving) 

〉 Wirwar van “kortsluitingen”zorgt voor onduidelijkheid (toegankelijkheid/vluchtwegen) 
 
Wat was de oorspronkelijke opzet van architect Jaap Bakema voor ’t Hool, op welke wijze heeft dit 
invloed gehad op de huidige situatie, en welke uitgangspunten zijn nog relevant? 
Leefbaarheid stond centraal in het ontwerp voor ’t Hool. Volgens het “vriendschapsmodel” heeft 
Bakema hier een invulling aan kunnen geven. Deze gedachte fundeerde zich enerzijds op privacy en 
anderzijds op vrijblijvende contactmogelijkheden. Het ontwerp kenmerkte zich door een duidelijk 
gesloten privégebied (de woning) en een duidelijk openbaar gebied (het hofje). Veel aandacht is uit 
gegaan naar de overgang tussen beide gebieden. Per hof klopt het, alle voorgevels zijn passend 
vormgegeven om een vloeiende overgang tussen privaat en publiek te realiseren. 
 
Aan het gebied tussen verschillende hofjes ontbreekt eenzelfde aandacht, daar juist hier de meeste 
“boehoeken” zijn ontstaan in de loop der jaren. Veel kopgevels hebben beperkte aandacht 
ontvangen, die momenteel niet meer voldoet in het  huidige tijdsbeeld, wanneer we de sociale 
veiligheid in ogenschouw nemen. Daar waar kopgevels van het ene woningblok het andere naderen, 
is sprake van beperkt toezicht op de woningen in de tweede 
 
Beide uitgangspunten zijn nog steeds relevant. Het is kenmerkend voor ’t Hool en moet bovenal 
bewaard blijven. Door op een vergelijkbare manier aandacht te geven aan de gebieden tussen de 
hofjes kunnen wellicht enkele knelpunten opgelost worden 
 
Wat is er toegepast in vergelijkbare buurten om bij te kunnen bijdragen aan de sociale veiligheid? 
Het Witte Dorp in Eindhoven is een vergelijkbare buurt waarin enkele knelpunten, die zich in ’t Hool 
voordoen, op een adequate wijze zijn opgelost. Door de kopgevels van woningblokken anders vorm 
te geven, wordt de invloed op de sociale veiligheid verbeterd. Zo wordt de kopgevel ingericht als 
voorgevel van de woning. Door de oriëntatie van de woningen aan te passen is toezicht en 
betrokkenheid mogelijk aan die zijde. De aangepaste vormgeving zorgt tevens voor een duidelijke 
beëindiging van de woningblok. Deze aanpak levert inspiratie voor een ingreep in ’t Hool. 
 
Aan welke richtlijnen moet een gebouw in ’t Hool nu voldoen om bij te kunnen dragen aan de 
sociale controle? 
Dit geeft direct antwoord op de onderzoeksvraag. De richtlijnen die in acht moeten worden 
genomen staan hieronder. Er is wederom toegespitst op het type C hoekwoning. 

〉 Het aanpassen van de oriëntatie van de woning (sociale ogen en zichtbaarheid) 

〉 Bebouwing aanpassen naar routing (zichtbaarheid) 

〉 Voorgevel aanpassen om zicht vanuit en op de woning verbeterd (zichtbaarheid) 

〉 Zicht op openbare ruimte verbeteren door aanpassen oriëntatie woning (betrokkenheid) 

〉 Duidelijke invulling voor het groen aan de kopgevels creëren waardoor de verantwoordelijkheid 
ook wordt verduidelijkt (aantrekkelijkheid omgeving) 
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〉 Structuur aanbrengen in toegangspunten tbv de duidelijkheid (toegankelijkheid/vluchtwegen) 
 
Samengevat is het noodzakelijk dat de aandacht van bewoners gericht wordt op de (semi)-openbare 
ruimte. Door hun invloed kan de sociale veiligheid verbeteren. 
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III.Ontwerp 
 
Dit hoofdstuk behandeld de vertaling van de richtlijnen uit het vorige hoofdstuk naar een ontwerp 
voor de eindwoning van type C. Eerst wordt het principe uitgelegd en vervolgens wordt er kort 
ingegaan op het constructieprincipe, de materialen en de gevel. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een conclusie en enkele aanbevelingen.

III.1.Principe 

 
Één oplossing, opgedeeld in fasen
De oplossing is de voordeur verplaatsen naar de kopgevel en de keuken buiten het kade
Het principe van deze ingreep: de voordeur maakt van de kopgevel een actieve gebruikerszone en 
de uitbouw (keuken) kijkt uit op deze zone, op de voordeur in het bijzonder. Zo is 
het tussengebied gewaarborgd, wordt de aanwezigh
gebruik van de ruimte de betrokkenheid

weer een positieve invloed zal hebben op de 
benadrukt de aanpassing aan de woning de toegang  tot het hofje, wat de 
beïnvloed. (Afbeelding 1) 
 
 

Afbeelding 1: Principe uitbreiding, startend links boven en tegen de klok in:

〉 Huidige situatie met in groen de op openbare ruimte georiëntee

〉 Begane grond huidige situatie met in groen de op openbare ruimte georiënteerde ruimten en in roze de naar binnen georiënteerd
ruimten 

〉 Begane grond met in geel de uitbreiding 

〉 Begane grond nieuwe situatie met herschikking oriëntatie

〉 Nieuwe situatie met in groen de op openbare ruimte georiënteerde ruimten

 
De bewoner kan er zelf voor kiezen wat hij/zij verder nog wil. Keuken grenzend aan achter
voorgevel, extra ruimte in de vorm van bijvoorbeeld een werkkamer. Dit kan ook in een later 
stadium. Noodzakelijk is de uitbreiding aan de voorgevel “type 4”, deze lost namelijk de “boehoek” 
op bij de huidige voordeur door deze te verleggen naar de kopgevel. (Afbeelding 2)
 
Een uitbreiding op een andere verdieping is ook mogelijk. Zo kan een slaapkamer 
of een volledige studeerkamer gerealiseerd worden. (Afbeelding 2
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Dit hoofdstuk behandeld de vertaling van de richtlijnen uit het vorige hoofdstuk naar een ontwerp 
voor de eindwoning van type C. Eerst wordt het principe uitgelegd en vervolgens wordt er kort 

onstructieprincipe, de materialen en de gevel. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een conclusie en enkele aanbevelingen. 

Één oplossing, opgedeeld in fasen 
De oplossing is de voordeur verplaatsen naar de kopgevel en de keuken buiten het kade
Het principe van deze ingreep: de voordeur maakt van de kopgevel een actieve gebruikerszone en 
de uitbouw (keuken) kijkt uit op deze zone, op de voordeur in het bijzonder. Zo is 
het tussengebied gewaarborgd, wordt de aanwezigheid van sociale ogen gestimuleerd, zal door het 

betrokkenheid van diens gebruiker hiervoor toenemen. Wat op zijn beurt 
weer een positieve invloed zal hebben op de aantrekkelijkheid van de omgeving. Daarnaast 

aan de woning de toegang  tot het hofje, wat de toegankelijkheid

 

 

  
: Principe uitbreiding, startend links boven en tegen de klok in: 

Huidige situatie met in groen de op openbare ruimte georiënteerde ruimten 

Begane grond huidige situatie met in groen de op openbare ruimte georiënteerde ruimten en in roze de naar binnen georiënteerd

Begane grond nieuwe situatie met herschikking oriëntatie 

tie met in groen de op openbare ruimte georiënteerde ruimten 

De bewoner kan er zelf voor kiezen wat hij/zij verder nog wil. Keuken grenzend aan achter
voorgevel, extra ruimte in de vorm van bijvoorbeeld een werkkamer. Dit kan ook in een later 

. Noodzakelijk is de uitbreiding aan de voorgevel “type 4”, deze lost namelijk de “boehoek” 
op bij de huidige voordeur door deze te verleggen naar de kopgevel. (Afbeelding 2)

Een uitbreiding op een andere verdieping is ook mogelijk. Zo kan een slaapkamer 
of een volledige studeerkamer gerealiseerd worden. (Afbeelding 2-15) 
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Dit hoofdstuk behandeld de vertaling van de richtlijnen uit het vorige hoofdstuk naar een ontwerp 
voor de eindwoning van type C. Eerst wordt het principe uitgelegd en vervolgens wordt er kort 

onstructieprincipe, de materialen en de gevel. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

De oplossing is de voordeur verplaatsen naar de kopgevel en de keuken buiten het kader te trekken 
Het principe van deze ingreep: de voordeur maakt van de kopgevel een actieve gebruikerszone en 
de uitbouw (keuken) kijkt uit op deze zone, op de voordeur in het bijzonder. Zo is zichtbaarheid op 

gestimuleerd, zal door het 
van diens gebruiker hiervoor toenemen. Wat op zijn beurt 

van de omgeving. Daarnaast 
toegankelijkheid positief 

 

 

Begane grond huidige situatie met in groen de op openbare ruimte georiënteerde ruimten en in roze de naar binnen georiënteerde 

De bewoner kan er zelf voor kiezen wat hij/zij verder nog wil. Keuken grenzend aan achter- of 
voorgevel, extra ruimte in de vorm van bijvoorbeeld een werkkamer. Dit kan ook in een later 

. Noodzakelijk is de uitbreiding aan de voorgevel “type 4”, deze lost namelijk de “boehoek” 
op bij de huidige voordeur door deze te verleggen naar de kopgevel. (Afbeelding 2) 

Een uitbreiding op een andere verdieping is ook mogelijk. Zo kan een slaapkamer uitgebreid worden 
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Afbeelding 2: Basisuitbreiding type 4 
 

 
Afbeelding 5: Variant type 1 
 

 
Afbeelding 8: Variant type 2 
 

 
Afbeelding 11: Variant type 2 
 

 
Afbeelding 14: Basisuitbreiding type 3 
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Afbeelding 3: Basisuitbreiding type 1 Afbeelding 4: Variant type 1

  

  
Afbeelding 6: Variant type 1 Afbeelding 7: Basisuitbreiding type 2

  

  
Afbeelding 9: Variant type 2 Afbeelding 10: Variant type 2

  

  
Afbeelding 12: Variant type 2 Afbeelding 13: Variant type 2

  

  

 

Afbeelding 15: Variant type 3  
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Variant type 1 

 
Basisuitbreiding type 2 

 
Variant type 2 

 
Variant type 2 
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Scenario’s 
Een aantal scenario’s is denkbaar. Hier zijn een viertal combinaties uitgezet.
 

 
Scenario 1: basisuitbreiding type 4

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
met een uitbreiding. 
 
Voor- en nadelen: 
+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelos
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje
- het toezicht op de tussenruimte wordt beperkt tot de momenten bij het betreden of verlaten van 

de woning 
 
Scenario 2: basisuitbreiding type 4 + type 1

De voordeur wordt verlegd naar de kopgeve
met een uitbreiding. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de kopgevel op de begane grond.
 
Voor- en nadelen: 
+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje
+ het toezicht op de tussenruimte wordt gewaarborgd door de verblijfsruimte die er aan grenst
+ de uitbreiding zorgt voor een beëindiging van de woningblok en creëert een accent in de routing 

waardoor deze fungeert als een poort bij de toegang tot het hofje
- type 1 beperkt de gebruiksruimte voor de entree van de woning
 
Scenario 3: basisuitbreiding type 4 + type 2

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
met een uitbreiding. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de kopgevel op de 1
 
Voor- en nadelen: 
+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje
+ het toezicht op de tussenruimte wordt gewaarborgd door de verblijfsruimte die er aan grenst
+ de uitbreiding zorgt voor een beëindiging van de woningblok en creëert een accent in de routing 

waardoor deze fungeert als een poort bij de toegang tot het hofje
+ de gebruiksruimte voor de entree van de woning wordt niet beperkt door een andere uitbreiding
 

   Scenario 1 Scenario 2

 
Afbeelding  16: Scenario’s ingrepen 
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Een aantal scenario’s is denkbaar. Hier zijn een viertal combinaties uitgezet. 

Scenario 1: basisuitbreiding type 4 

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 

+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost 
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje 

het toezicht op de tussenruimte wordt beperkt tot de momenten bij het betreden of verlaten van 

Scenario 2: basisuitbreiding type 4 + type 1 

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
met een uitbreiding. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de kopgevel op de begane grond.

+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost 
jk op het toegangspunt van het hofje 

+ het toezicht op de tussenruimte wordt gewaarborgd door de verblijfsruimte die er aan grenst
+ de uitbreiding zorgt voor een beëindiging van de woningblok en creëert een accent in de routing 

een poort bij de toegang tot het hofje 
type 1 beperkt de gebruiksruimte voor de entree van de woning 

Scenario 3: basisuitbreiding type 4 + type 2 

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
ding. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de kopgevel op de 1e verdieping.

+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost 
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje 

uimte wordt gewaarborgd door de verblijfsruimte die er aan grenst
+ de uitbreiding zorgt voor een beëindiging van de woningblok en creëert een accent in de routing 

waardoor deze fungeert als een poort bij de toegang tot het hofje 
e entree van de woning wordt niet beperkt door een andere uitbreiding

Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
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De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 

het toezicht op de tussenruimte wordt beperkt tot de momenten bij het betreden of verlaten van 

l en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
met een uitbreiding. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de kopgevel op de begane grond. 

+ het toezicht op de tussenruimte wordt gewaarborgd door de verblijfsruimte die er aan grenst 
+ de uitbreiding zorgt voor een beëindiging van de woningblok en creëert een accent in de routing 

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
verdieping. 

uimte wordt gewaarborgd door de verblijfsruimte die er aan grenst 
+ de uitbreiding zorgt voor een beëindiging van de woningblok en creëert een accent in de routing 

e entree van de woning wordt niet beperkt door een andere uitbreiding 

 
Scenario 4 
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Scenario 4: basisuitbreiding type 4 + type 3

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
met een uitbreiding. Daarnaast wordt er uitgebre
 
Voor- en nadelen: 
+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje
+ de uitbreiding creëert een accent in de routing waardoor deze 

toegang tot het hofje 
+ de gebruiksruimte voor de entree van de woning wordt niet beperkt door een andere uitbreiding
- het toezicht op de tussenruimte is beperkter vanwege het hoogteverschil
 
 
Gebouwonderdelen 
Hierbij wordt de basisuitbreiding van type 1 als leidraad genomen. De uitbreiding bestaat uit vijf 
onderdelen, te weten: de begane grond vloer, de verdiepingsvloer, de constructie die de laatste 
ondersteund, de gevel en de adapter tussen bestaande en nieuwbouw (Afbeeldin

Afbeelding 16: Bouwonderdelen naar probleem

〉 Grijs: bestaande bouw 

〉 Blauw: adapter ter koppeling nieuwbouw met bestaande bouw

〉 Rood: begane grond vloer 

〉 Zwart: constructie-onderdelen 

〉 Geel: verdiepingsvloer 

〉 Groen: gevel 
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Scenario 4: basisuitbreiding type 4 + type 3 

De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
met een uitbreiding. Daarnaast wordt er uitgebreid op het dak middels een optopping.

+ het beperkte toezicht van buurtbewoners op de eigen voorgevel is opgelost 
+ er is toezicht mogelijk op het toegangspunt van het hofje 
+ de uitbreiding creëert een accent in de routing waardoor deze fungeert als een poort bij de 

+ de gebruiksruimte voor de entree van de woning wordt niet beperkt door een andere uitbreiding
het toezicht op de tussenruimte is beperkter vanwege het hoogteverschil 

e basisuitbreiding van type 1 als leidraad genomen. De uitbreiding bestaat uit vijf 
onderdelen, te weten: de begane grond vloer, de verdiepingsvloer, de constructie die de laatste 
ondersteund, de gevel en de adapter tussen bestaande en nieuwbouw (Afbeeldin

Afbeelding 16: Bouwonderdelen naar probleem-actie-schema 

Blauw: adapter ter koppeling nieuwbouw met bestaande bouw 
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De voordeur wordt verlegd naar de kopgevel en de probleemzone voor de woning wordt opgevuld 
id op het dak middels een optopping. 

fungeert als een poort bij de 

+ de gebruiksruimte voor de entree van de woning wordt niet beperkt door een andere uitbreiding 

e basisuitbreiding van type 1 als leidraad genomen. De uitbreiding bestaat uit vijf 
onderdelen, te weten: de begane grond vloer, de verdiepingsvloer, de constructie die de laatste 
ondersteund, de gevel en de adapter tussen bestaande en nieuwbouw (Afbeelding 16). 
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III.2.Constructie 

 
Voor de constructie is gekozen voor 
koudgewalste staalprofielen. Licht in gewicht, 
gemakkelijk en snel te verwerken en 
prefabricage is mogelijk. Daarnaast contrasteert 
het met de reeds toegepaste materialen
bestaande woning. Zo is er duidelijk 
onderscheid en is de relatie tussen de 
verschillende uitbreidingen (nieuwbouw) des te 
sterker. 
 
Het constructieprincipe bestaat uit twee 
portalen die opgehangen worden aan een 
bestaande verdiepingsvloer. Twee vlo
worden later toegevoegd, waarna alle 
elementen met elkaar verbonden worden. De 
stabiliteit wordt verzorgd door een schoor in 
verticale richting en beide vloervelden in 
horizontale richting. 
 
De portalen worden dmv HELI
verdiepingsvloer opgehangen. Aangenomen 
wordt dat de verdiepingsvloer over voldoende 
constructieve sterkte becshikt. 
 
 

Afbeelding 18: Portaal met HELI-anker 
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Voor de constructie is gekozen voor 
koudgewalste staalprofielen. Licht in gewicht, 
gemakkelijk en snel te verwerken en 
prefabricage is mogelijk. Daarnaast contrasteert 
het met de reeds toegepaste materialen in de 
bestaande woning. Zo is er duidelijk 
onderscheid en is de relatie tussen de 
verschillende uitbreidingen (nieuwbouw) des te 

Het constructieprincipe bestaat uit twee 
portalen die opgehangen worden aan een 
bestaande verdiepingsvloer. Twee vloervelden 
worden later toegevoegd, waarna alle 
elementen met elkaar verbonden worden. De 
stabiliteit wordt verzorgd door een schoor in 
verticale richting en beide vloervelden in 

De portalen worden dmv HELI-ankers aan de 
er opgehangen. Aangenomen 

wordt dat de verdiepingsvloer over voldoende 
 

Afbeelding 17: Basisprincipe constructie
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Afbeelding 19: Constructie volledig met uitkraging aan ondervloer voor dragen gevel
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Afbeelding 19: Constructie volledig met uitkraging aan ondervloer voor dragen gevel 
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III.3.Materialen 

 
Maatgevend voor de materiaalkeuze is het contrast met de bestaande materialen in de buurt. Door 
te onderscheiden wordt de functie van de uitbreidingen versterkt. Een overeenkomst kan gevonden 
worden in het feit dat beide materiaalpakketten, z
de periode waarin ze gebruikt zijn.
 
Zo is er gekozen voor koudgewalst staal voor constructieve toepassingen. Staalplaat, al dan niet 
bewerkt, voor de afwerking van vloer en plafond om een duidelijke scheid
woning en nieuwe aanbouw te maken. Zo is een overgangsgebied merkbaar. De meest bijzondere 
materiaaltoepassing is die van profielglas in de gevel. Het materiaal is al enige tijd op de markt, maar 
wint in populariteit omdat het zich 
gevelvlakken. 
 

Afbeelding 20: Koudgewalste staalframe 
profielen 

 

Afbeelding 23: Profielglas 
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Maatgevend voor de materiaalkeuze is het contrast met de bestaande materialen in de buurt. Door 
te onderscheiden wordt de functie van de uitbreidingen versterkt. Een overeenkomst kan gevonden 
worden in het feit dat beide materiaalpakketten, zowel bestaand als nieuw, een spiegeling zijn voor 
de periode waarin ze gebruikt zijn. 

Zo is er gekozen voor koudgewalst staal voor constructieve toepassingen. Staalplaat, al dan niet 
bewerkt, voor de afwerking van vloer en plafond om een duidelijke scheiding tussen de bestaande 
woning en nieuwe aanbouw te maken. Zo is een overgangsgebied merkbaar. De meest bijzondere 
materiaaltoepassing is die van profielglas in de gevel. Het materiaal is al enige tijd op de markt, maar 
wint in populariteit omdat het zich uitstekend leent voor het maken van strakke profielloze 

  
Afbeelding 20: Koudgewalste staalframe Afbeelding 21: Geperforeerde staalplaat 

plafondafwerking 
Afbeelding 22: Geprofileerde staalplaat 
vloerafwekring 

  

  
Afbeelding 24: Samengesteld profielglas Afbeelding 25: Gevel van samengesteld 

profielglas met isolatie ertussen
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Maatgevend voor de materiaalkeuze is het contrast met de bestaande materialen in de buurt. Door 
te onderscheiden wordt de functie van de uitbreidingen versterkt. Een overeenkomst kan gevonden 

owel bestaand als nieuw, een spiegeling zijn voor 

Zo is er gekozen voor koudgewalst staal voor constructieve toepassingen. Staalplaat, al dan niet 
ing tussen de bestaande 

woning en nieuwe aanbouw te maken. Zo is een overgangsgebied merkbaar. De meest bijzondere 
materiaaltoepassing is die van profielglas in de gevel. Het materiaal is al enige tijd op de markt, maar 

uitstekend leent voor het maken van strakke profielloze 

 
Afbeelding 22: Geprofileerde staalplaat 

 

 
Afbeelding 25: Gevel van samengesteld 
profielglas met isolatie ertussen 
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III.4.Gevel 

 
Verreweg het meest kenmerkende element van het ontwerp. De gevel voorziet namelijk in twee 
behoeften. Enerzijds het merkbare toezicht voor een passant vanuit de woning, anderzijds de vraag 
naar privacy van de bewoner richting de woning. Kortom: “Zien en gezien worden.”
 

Afbeelding 26: Buitenzijde gevel 

 
De gevel is opgebouwd uit samengesteld profielglas met daartussen een translucente isolatielaag. 
Deze opbouw voorziet in de privacy.  Daar waar toezicht mogelijk moet zijn vanuit de woning is het 
translucente isolatiemateriaal onderbroken en vervangen door een poly
wordt op de kopse zijden afgesloten, zodat een luchtkamer ontstaat die een isolatiewaarde heeft 
van vergelijkbare aard als die van het materiaal die deze vervangt.
 

Foto:1: Doorzicht Okapane 

 
In de bijlage is een rapportage opgenomen waarin het doorzicht getoetst is op verschillende 
tijdstippen en bij verschillende lichtinval. Hieruit is naar voren gekomen dat toezicht vanuit de 
woning goed plaats kan vinden en privacy gewaarborgd blijft
in de woning groter zijn dan die van buiten, de gevel doet dan dienst als baken en duidelijk 
herkenningspunt. Voor passanten is de aanwezigheid van sociale ogen in de avond ook voelbaar.
 
De plaatsing en afmetingen van de vensters is afhankelijk van de gebruikersfunctie die achter de 
gevel zit. In een keuken, waar men veelal staat, zal een dergelijk “piepgat” hoger geplaatst worden 
dan wanneer men aan een tafel zit in een eetkamer of werkkamer.
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Verreweg het meest kenmerkende element van het ontwerp. De gevel voorziet namelijk in twee 
zijds het merkbare toezicht voor een passant vanuit de woning, anderzijds de vraag 

naar privacy van de bewoner richting de woning. Kortom: “Zien en gezien worden.”

 
Afbeelding 27: Binnenzijde gevel 

uwd uit samengesteld profielglas met daartussen een translucente isolatielaag. 
Deze opbouw voorziet in de privacy.  Daar waar toezicht mogelijk moet zijn vanuit de woning is het 
translucente isolatiemateriaal onderbroken en vervangen door een poly-carbonaa
wordt op de kopse zijden afgesloten, zodat een luchtkamer ontstaat die een isolatiewaarde heeft 
van vergelijkbare aard als die van het materiaal die deze vervangt. 

  
Foto 2: Dagsituatie Foto 3: Avond situ

In de bijlage is een rapportage opgenomen waarin het doorzicht getoetst is op verschillende 
tijdstippen en bij verschillende lichtinval. Hieruit is naar voren gekomen dat toezicht vanuit de 
woning goed plaats kan vinden en privacy gewaarborgd blijft. In de avondsituatie zal de lichtsterkte 
in de woning groter zijn dan die van buiten, de gevel doet dan dienst als baken en duidelijk 
herkenningspunt. Voor passanten is de aanwezigheid van sociale ogen in de avond ook voelbaar.

van de vensters is afhankelijk van de gebruikersfunctie die achter de 
gevel zit. In een keuken, waar men veelal staat, zal een dergelijk “piepgat” hoger geplaatst worden 
dan wanneer men aan een tafel zit in een eetkamer of werkkamer. 
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Verreweg het meest kenmerkende element van het ontwerp. De gevel voorziet namelijk in twee 
zijds het merkbare toezicht voor een passant vanuit de woning, anderzijds de vraag 

naar privacy van de bewoner richting de woning. Kortom: “Zien en gezien worden.” 

 

uwd uit samengesteld profielglas met daartussen een translucente isolatielaag. 
Deze opbouw voorziet in de privacy.  Daar waar toezicht mogelijk moet zijn vanuit de woning is het 

carbonaat-plaat. Deze plaat 
wordt op de kopse zijden afgesloten, zodat een luchtkamer ontstaat die een isolatiewaarde heeft 

 
Foto 3: Avond situatie 

In de bijlage is een rapportage opgenomen waarin het doorzicht getoetst is op verschillende 
tijdstippen en bij verschillende lichtinval. Hieruit is naar voren gekomen dat toezicht vanuit de 

. In de avondsituatie zal de lichtsterkte 
in de woning groter zijn dan die van buiten, de gevel doet dan dienst als baken en duidelijk 
herkenningspunt. Voor passanten is de aanwezigheid van sociale ogen in de avond ook voelbaar. 

van de vensters is afhankelijk van de gebruikersfunctie die achter de 
gevel zit. In een keuken, waar men veelal staat, zal een dergelijk “piepgat” hoger geplaatst worden 
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III.5.Totaalbeeld 

 

Afbeelding 16: Impressie ontwerp eindwoning type C

 
Er zijn vier type uitbreidingen technisch uitgewerkt, te weten de vereiste type 4 aan de langsgevel, 

type 1 en 2 aan de kopgevel, respectievelijk begane grond en 1

De technische uitwerking is terug te vinden in de apart bijgevoegde tekeningen.
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Impressie ontwerp eindwoning type C 

Er zijn vier type uitbreidingen technisch uitgewerkt, te weten de vereiste type 4 aan de langsgevel, 

type 1 en 2 aan de kopgevel, respectievelijk begane grond en 1e verdieping. En de optopping, type 3.

De technische uitwerking is terug te vinden in de apart bijgevoegde tekeningen. 
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Er zijn vier type uitbreidingen technisch uitgewerkt, te weten de vereiste type 4 aan de langsgevel, 

verdieping. En de optopping, type 3. 
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III.6.Projectie 

 
De technische gelijkenissen tussen de verschillende woningtypes in ’t Hool maakt het aannemelijk de 
uitwerking van woning type C te projecteren op andere w
collectieve aanpak plaatsvinden om de sociale veiligheid te bevorderen (Afbeelding 17
 

 

Afbeelding 17, 18, 19 en 20: Projectie op hofniveau

 
Door het stempelprincipe van Bakema kunnen deze ingrepen ook 
gehele buurt, waardoor een oplossing op 
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De technische gelijkenissen tussen de verschillende woningtypes in ’t Hool maakt het aannemelijk de 
uitwerking van woning type C te projecteren op andere woningtypes. Zo kan op 
collectieve aanpak plaatsvinden om de sociale veiligheid te bevorderen (Afbeelding 17

 
 

 
Projectie op hofniveau 

Door het stempelprincipe van Bakema kunnen deze ingrepen ook gekopieerd worden door de 
gehele buurt, waardoor een oplossing op buurtniveau ook tot de mogelijkheden behoort

 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

De technische gelijkenissen tussen de verschillende woningtypes in ’t Hool maakt het aannemelijk de 
oningtypes. Zo kan op hofniveau een 

collectieve aanpak plaatsvinden om de sociale veiligheid te bevorderen (Afbeelding 17-20). 

 

 

gekopieerd worden door de 
ook tot de mogelijkheden behoort 
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III.7.Conclusie en aanbevelingen 

 
Er mag gesteld worden dat bouwkundige ingrepen wel degelijk invloed hebben op sociale veiligheid. 
Door in te spelen op de factoren die de mate van veiligheid bepalen, kan er een verbetering 
gerealiseerd worden ten aanzien van de sociale controle. 
 
In het ontwerp voor woningtype C komt naar voren dat een woningaanpassing geschikt is om een 
deel van de veiligheidsdrempels te faciliteren, waarmee de mate van sociale controle merkbaar 
verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er aangesloten op de ontwerpuitgangspunten van Bakema, 
waardoor de aanpassingen een logisch geheel vormen met de bestaande woningen. 
 
Conclusie van dit onderzoek is dan ook dat het principe van de woningaanpassing toepasbaar is in de 
gehele buurt waardoor het aantal zogenoemde boehoeken aanzienlijk verminderd wordt, wat een 
positief effect heeft op de algehele sociale veiligheid in ’t Hool. 
 
Daar dit onderzoek gericht is op het verbeteren van de sociale veiligheid, verdient het aanbeveling 
het ontwerp te toetsen op z’n constructieve en bouwfysische uitvoerbaarheid. Een ander aspect dat 
de aandacht verdient zijn de installaties. Dit is in een vroeg stadium meegenomen, maar heeft z’n 
weg naar het uiteindelijke ontwerp niet gevonden. 
 
Zoals bij ieder onderzoek zal de werkelijke mate van verbetering van de sociale veiligheid in de 
praktijk moeten blijken. Daar de maatschappij en haar tijdsgeest veranderlijk is, zal ook deze 
uitwerking geen eeuwig leven leiden. De principes aangaande de sociale veiligheid en haar factoren 
blijven wel actueel. Deze kunnen in de toekomst uiteraard weer dienst doen als beoordelingscriteria 
en sturing geven bij het opstellen van ontwerpuitgangspunten. De komende decennia zal de 
uitkomst van dit onderzoek zeker als referentie kunnen dienen in de queeste om de sociale 
veiligheid binnen onze maatschappij te optimaliseren. 
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IV.2.Afbeeldingen 

Afbeeldingen zonder bronvermelding evenals alle foto’s zijn allen eigen materiaal. 
 

IV.3.Begrippen 

〉 Objectieve sociale (on)veiligheid: feitelijke (on)veiligheid door een fysieke dreiging die mogelijk kan 
plaatsvinden (v/d Voordt; v Wegen, 1991) 

 

〉 Subjectieve sociale (on)veiligheid: beleefde (on)veiligheid door het (angst)beeld of emotie van de 
mens (v/d Voordt; v Wegen, 1991) 

 

〉 Sociale drempels: belemmeringen die gevoelsmatige mogelijkheden voor het uitoefenen van 
criminaliteit door potentiële criminelen binnen de omgeving beperken (ook wel sociale controle) 

 

〉 Fysieke drempels: belemmeringen die praktische mogelijkheden voor het uitoefenen van 
criminaliteit door potentiële criminelen binnen de omgeving beperken 
(toegankelijkheidsbeperkend) 
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〉 Potentiële criminelen: individuen die mogelijk een onveilige situatie kunnen veroorzaken, waarbij 
een ander individu schade oploopt (fysiek/emotioneel) 

 

〉 Veilig: Vrij van (fysiek) gevaar 
 

〉 Veiligheid: Mate waarin men zich veilig en dus vrij van (fysiek) gevaar voelt 
 

〉 Beleving: Mate waarin je een situatie (emotioneel) ervaart 
 

〉 Belevingwaarde: Waarde die toegekend wordt aan de beleving 
 

〉 Leefbaarheid: De kwaliteit van de woon-/leefomgeving 
 

〉 Ontwerp: Een oplossing om aan behoeften te voldoen met behulp van beschikbare middelen en 
met inachtneming van maatstaven van bouwkundige en maatschappelijke aard 

 

〉 Bouwkundige ingreep: een aanpassing op gebouwniveau (woningschaal) 
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V.Bijlagen 
 
V.II.Onderzoek 
- probleem-actie-schema 
 
V.III.Ontwerp 
- tekenwerk woningtype C (in apart boekwerk) 

Plattegronden 
Doorsneden 
Aanzichten 
Principedetaillering 

- technische gegevens profielglas 
- technische gegevens translucente isolatieplaten 
- technische gegevens meerwandige poly-carbonaat-platen 
- toetsen doorzicht gevelmodel 
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Probleem-actie-schema 

Dit schema koppelt veiligheidsfactoren, problematiek, richtlijnen, acties en uitwerking aan elkaar. 
Het geeft de factoren weer die invloed hebben op de mate van sociale veiligheid, alsook de 
problemen die zich binnen ’t Hool voordoen. Daarnaast somt het de richtlijnen op die de problemen 
tegen moeten gaan. Hieruit vloeien mogelijke oplossingen voort, die op hun beurt verwerkt zijn in 
een concept en vervolgens zijn uitgewerkt in een ontwerp. In de uitwerking zijn een deel van de 
acties meegenomen, een aantal komen terug in het ontwerp (gearceerd). De deeloplossingen zijn 
kort toegelicht in deze bijlage. De nummers in het schema refereren naar de nummers bij de 
afbeeldingen. 
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Afbeelding 1: Probleem-actie-schema 

FACTOREN PROBLEMEN RICHTLIJNEN

OMGEVING [code]

PSYCHOLOGISCH

v
e

rt
a

le
n

e
rk

e
n

n
e

n

v
e

rt
a

le
n

 &
 

co
m

b
in

e
re

n

sociale ogen alleen woonfuncties (geen 

wisselend toezicht)
mix functies

so1

routes buiten zicht routes in zicht plaatsen
so2

enkele voorgevels onttrokken aan 

toezicht door orientatie
oriëntatie aanpassen

so3

routes buiten zicht door liggen en 

vorm bebouwing
routes in het zicht plaatsen

z1zichtbaarheid

sociale ogen

bebouwing aanpassen
z2

routing onduidelijk routing duidelijk maken
z3

routes onvoldoende verlicht verlichting aanpassen
z4

zicht vanuit en op woningen 

bemoeilijkt door invulling 

voorgevel

voorgevels aanpassen

z5

openbare gebieden geen 

duidelijke functie

betrokkenheid bewoners 

vergroten door duidelijke 

gebruiksfunctie(s) toe te kennen

b1

zichtbaarheid

betrokkenheid

routes buiten zicht en 

verantwoordelijkheid van 

bewoners

routing aanpassen zodat zicht er 

op verbetered wordt

b2

zicht op openbare parkeerplaatsen 

onvoldoende

zicht verbeteren door orientatie 

bebouwing aan te passen

b3

individuele herkenbaarheid 

woningen ontbreekt
variatie in voorgevels aanbrengen

b4

geen duidelijke grens privé-

openbaar (wat is van wie?)

grens verduidelijken door concrete 

afbakening gebieden

b5

betrokkenheid

groenzone valt duidelijk buiten de 

hofjes

groenzone hofjes inleiden zodat 

betrokkenheid vergroot wordt

b6

aantrekkelijkheid 

omgeving
7-meter groenstroken slecht 

onderhouden

duidelijke invulling groen creëren 

waardoor verantwoordelijkheid 

ook duidelijker wordt

ao1

FYSIEK

wirwar van looproutes 

("kortsluitingen")
structuur aanbrengen (overzicht)

tv1

betrokkenheid

toegankelijkheid/ 

vluchtwegen

groenzones tat toegankelijk
groenzones niet afscheiden van 

hofjes (betrekken/koppelen)

tv2

groenzones afsluiten op enig 

moment (bijv. 's nachts)

tv3

veelvoud aan kortsluitingen beperken aantal looproutes
tv4

toegankelijkheid/ 

vluchtwegen
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1.LB. Aantal toegangswegen hofjes beperken tot één, waardoor de 
overzichtelijkheid/controleerbaarheid verbeterd 

1.LO. Één toegang voor auto’s, meerdere tbv langzaam verkeer op 
bereikbaarheid/toegankelijkheid te vergroten. Mogelijk verschil 
aanbrengen in dag en nachtsituatie, aangezien ’s nachts het 
overzicht beperkt wordt door beperkt zicht (verlichting). Wandel- 
en fietspaden combineren om overzichtelijkheid en toezicht te 
verbeteren. 

 

  
1.MB. Verschil aanbrengen in toegankelijkheid binnen gehele buurt 
bij dag ofwel nacht. Overdag is zichtbaarheid groter dus is 
toegankelijkheid belangrijk, ’s nachts is zichtbaarheid minder dus 
controle en overzicht belangrijk. 

1.MM./MO. Voorgevels op elkaar richten ipv enkele gevels geen 
“overbuurman” om toezicht te vergroten 
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1.RB. Aantal toegangswegen op buurtniveau beperken om 
overzicht en dus toezicht te vergroten. 

2. Hofniveau: verkaveling in hofjes aanpassen om zichtbaarheid, 
toezicht en toegankelijkheid op een positieve manier te 
beïnvloeden. Woningniveau: woningen aanpassen door elementen 
toe te voegen of te verwijderen en daarmee zichtbaarheid en 
toezicht te verbeteren. 

 

 

 

3.1. Openbaar groen introduceren in woongebied. Reeds aanwezig, doch leent de huidige invulling zich niet voor een overzichtelijke 
situatie. Ik stel vast dat “openbaar groen” zich kenmerkt doordat het ook toegankelijk is voor niet-bewoners. “Semi-openbaar groen” is 
daarentegen alleen toegankelijk voor bewoners. “Wijkgroen” omvat geen park, maar gewoon gedeeld groen. Dit mag dus afgeschermd 
worden van buiten de buurt. 
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3.2. Schematisering toegankelijkheid (semi-)openbaar groen. 
Linksboven: Openbaar ongecontroleerd: bebouwing afgekeerd van 
groengebied. 
Rechtsboven: Openbaar ongecontroleerd: bebouwing doorsneden 
met openbaar groen (als in huidige situatie), waarbij de oriëntatie 
van de bebouwing van de groenzone is afgekeerd. 
Links midden: Semi-openbaar gecontroleerd: groenzone uitsluitend 
toegankelijk voor bewoners. Oriëntatie afgekeerd van groenzone is 
daardoor geen probleem, immers een ongeoorloofd individu heeft 
geen toegang tot de bebouwing dus ook niet tot de groenzone 
Rechts midden: Openbaar gecontroleerd: groenzone toegankelijk 
voor niet-bewoners, doch door oriëntatie bebouwing op deze te 
richten is er toezicht mogelijk, waardoor sociale controle mogelijk 
is. 
Links onder: (Semi-)openbaar: door bebouwing toe te voegen bij de 
uiteinden van de groenzone en diens oriëntatie te richten op de 
toegangswegen is het openbare groengebied aan te passen naar 
een semi-openbaar gebied, alleen toegankelijk voor bewoners. 

3.3. Uitwerking van de laatste optie. In wezen wordt de groenzone 
ook een soort “hofje” met een beperkt aantal gecontroleerde 
toegangwegen. 
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3.4. Varianten op voorgaande. 
Links boven: Nieuwe situatie met aanpassing hofjes en bestaande groenzone. 
Midden boven: Groenzone opdelen in kleine “groene hofjes” waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde stramien als de huidige 
bebouwde hofjes. Opdeling zou plaatsvinden door het toevoegen van nieuwe bebouwing georiënteerd op de doorgaande verkeersaders. 
Rechts boven: Gehele groenzone als één hofje zien waardoor het een semi-openbaar karakter krijgt. Nadeel hierbij is dat een individu zich 
nog steeds (ongezien) van het ene naar het andere hofje kan verplaatsen. Doch het idee hierbij is dat de toegang tot de groenzone 
gecontroleerd wordt door nieuwe bebouwing aan de noord- en zuidzijde enerzijds en de al reeds (in de nieuwe situatie) op zichzelf 
gecontroleerde hofjes. 
Links onder: Groenzone verleend toegang tot alle richtingen bij gebrek aan fysieke begrenzing. 
Midden onder: Extreme reactie is insluiting met duidelijke begrenzing en gecontroleerde toegangswegen. 
Rechts onder: Of toch de groenzone volledig openbaar houden, dus ook voor niet-bewoners maar wel een duidelijke grens stellen tussen 
bebouwing en groengebied. Mogelijk oriëntatie bebouwing grenzend aan groenzone aanpassen om toezicht te vergroten.  
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4.A en 4.B. Vereenvoudiging routing hofjes waarbij schets 6 (midden) de huidige situatie betreft, stap 6 de zichtlijn vanaf de hoofdweg 
richting de groenzone (openbare ruimte � hofje � openbare ruimte) doortrekt/afmaakt, stap 7 verwijderd de openbare ontsluiting van 
de achtertuinen van de type H woningen 

 

 
5. Aanpassingen aan steegjes en kopgevels om overzichtelijkheid te vergroten. Steeg: element toevoegen om steeg “op te lossen” of steeg 
verbreden en overzichtelijkheid vergroten door weghalen van bebouwing. Kopgevel: gevel aanpassen door iets toe te voegen dan wel 
gevel een andere functie/oriëntatie te geven of (deel van) bebouwing verwijderen om gebied overzichtelijker te maken (vergroten “vrije 
ruimte”). 
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6.B.LO. Een deel van bestaande bebouwing anders inrichten om toezicht te verbeteren ofwel bebouwing toevoegen. Bijv.: appartementen 
bovenop bestaande bouwblokken. 

 

  
6.A.RO. Een deel van bestaande bebouwing anders inrichten om 
toezicht te verbeteren ofwel bebouwing toevoegen. Bijv.: 
appartementen bovenop bestaande bouwblokken. 

7.Links: Huidige ontsluiting woningtypes ABCenL 
Midden: Voordeur verplaatsen naar daar waar toezicht vanuit 
andere woningen beter mogelijk is. 
Rechts: Aanbouw voorzijde (berging) verwijderen waardoor 
voordeur volledig in het zicht ligt van omliggende bebouwing. 
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8.Achterpaden woningtype H afsluiten van openbaar gebied 
waardoor controle verbeterd wordt, hoeken verjongen waardoor 
zicht vergroot wordt en veiligheidsgevoel verbeterd. Achterpaden 
“semi-privaat” karakter, door het delen met een beperkt aantal 
medebewoners. 

 

10.RB. Bouwblokken hebben geen duidelijk begin of einde, hadden 
oneindig lang doorgezet kunnen worden. Richting is horizontaal. 
Een aanpassing van de kopgevels moet dit 
ontbreekt er namelijk iets. Dit ook om duidelijkheid te creëren 
welke bebouwing bij welk hofje hoort. 

 

 

 
8.Achterpaden woningtype H afsluiten van openbaar gebied 
waardoor controle verbeterd wordt, hoeken verjongen waardoor 
zicht vergroot wordt en veiligheidsgevoel verbeterd. Achterpaden 

privaat” karakter, door het delen met een beperkt aantal 

9.Leidend is de aanpak en verbetering van toezicht, zichtbaarheid 
en toegankelijkheid. Op buurtniveau wordt routing aangepast, 
waardoor zichtbaarheid en toegankelijkheid verbeterd worden. Op 
hofniveau heeft dit consequenties voor de bebouwing
uitwerking komt in de aanpassing van een of meerdere woningen.

 
RB. Bouwblokken hebben geen duidelijk begin of einde, hadden 

oneindig lang doorgezet kunnen worden. Richting is horizontaal. 
Een aanpassing van de kopgevels moet dit verduidelijken. Nu 
ontbreekt er namelijk iets. Dit ook om duidelijkheid te creëren 

10.RO. Mogelijke aanbouw moet duidelijk een aanbouw zijn in 
manier van aansluiting. Dus niet koud er tegen aan.
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9.Leidend is de aanpak en verbetering van toezicht, zichtbaarheid 
en toegankelijkheid. Op buurtniveau wordt routing aangepast, 
waardoor zichtbaarheid en toegankelijkheid verbeterd worden. Op 
hofniveau heeft dit consequenties voor de bebouwing, wat tot 
uitwerking komt in de aanpassing van een of meerdere woningen. 

 
RO. Mogelijke aanbouw moet duidelijk een aanbouw zijn in 

manier van aansluiting. Dus niet koud er tegen aan. 
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11.Gevelbekleding inzetten om enerzijds toezicht te verlenen op buitenruimte en anderzijds inkijk te beperken. Door planken als lamellen 
te gebruiken die al dan niet te verstellen zijn.

 

13. Indeling doorzichtige delen gevel. Raamhoogtes afgestemd op 
gebruik aangrenzende ruimte. Staan in keuken, zitten aan eettafel, 
laag zitten in zithoek. 

 

 

inzetten om enerzijds toezicht te verlenen op buitenruimte en anderzijds inkijk te beperken. Door planken als lamellen 
te gebruiken die al dan niet te verstellen zijn. 

 
Indeling doorzichtige delen gevel. Raamhoogtes afgestemd op 

aangrenzende ruimte. Staan in keuken, zitten aan eettafel, 
17.R. Aanpassing/uitbreiding hoekwoning. Hierbij wordt tevens de 
oriëntatie aangepast. 
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inzetten om enerzijds toezicht te verlenen op buitenruimte en anderzijds inkijk te beperken. Door planken als lamellen 

 
R. Aanpassing/uitbreiding hoekwoning. Hierbij wordt tevens de 
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16. Nogmaals concept aanpassing routing op hofniveau 
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20.RB.(boven) Actieve gevel (mechanische reactie). Bij voorbijgaan 
passant opent gevel zich. 

20.RO.(onder) Passieve gevel (statisch). Vaste elementen die ervoor 
zorgen dat wanneer je er recht voor staat doorkijk mogelijk is en bij 
benadering (onder een hoek) niet. Ook “low-tech”, wat goed past 
bij de eenvoud. 
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21. Invulling begrenzing centrale groenzone tpv achterzijde woningen. V.b.n.o.:
+ Schutting binnenzijde heg om doorbreking de voorkomen.
+ Afstand pad tot heg vergroten en strook laag groen toevoegen om 
combineren om kans op toezicht te vergroten.
+ Scheiding met strook laag groen juist tussen wandel
+ Heg verlagen waardoor schutting zichtbaar wordt en ook duidelijk is waar het 
+ Schutting plaatsen en andere invulling? groenzone. Ook impressie schetsmatig.

 

 

 
21. Invulling begrenzing centrale groenzone tpv achterzijde woningen. V.b.n.o.: 
+ Schutting binnenzijde heg om doorbreking de voorkomen. 
+ Afstand pad tot heg vergroten en strook laag groen toevoegen om bereikbaarheid heg te verminderen. Tevens fiets
combineren om kans op toezicht te vergroten. 
+ Scheiding met strook laag groen juist tussen wandel- en fietspad 
+ Heg verlagen waardoor schutting zichtbaar wordt en ook duidelijk is waar het kavel (privé-gebied) begint 
+ Schutting plaatsen en andere invulling? groenzone. Ook impressie schetsmatig. 

Sociale veiligheid in ‘t Hool 

bereikbaarheid heg te verminderen. Tevens fiets- en wandelpad 















Licht komt tot leven met Okapane 



Licht komt tot leven met Okapane 

In de hedendaagse architectuur is profielglas een gewaardeerd gevelmateriaal. Het verenigt de eigenschappen trans-
parantie en isolatie. Bovendien kiezen ontwerpers vaak bewust voor het sterk grafische lijnenspel van deze glaspanelen.

OKAPANE geeft een extra dimensie aan deze eigenschappen. Het zorgt voor extra isolatie, zeker in combinatie met 
zogenoemd “plus”glas (zie tabel).

OKAPANE tempert het zonlicht tot een aangename diffuse, satijnachtige gloed, ideaal voor werk- en leefomgeving, 
waarbij het contact met de buitenwereld niet verloren gaat; zij tekent zich af als een schimmenspel achter rijstpapier.

BOUWMAG wil, als exclusieve distributeur en applicateur, architecten en bouwers de mogelijkheid bieden dit veelzij-
dige product in ontwerp en uitvoering toe te passen. Het technisch team van Bouwmag staat voor u klaar om u te 
inspireren en te adviseren.

technische gegevens:
materiaal acryl
kleur wit
uitvoering capillaire vaten
oppervlaktestructuur gecacheerd (glasfiber)
applicatie gekit in spouw profielglaswand

Indien het profielglas is uitgevoerd met een HR Plus coating 

Profielglas type Opbouw Lichttransmissie  Zontoetreding U-waarde

K25/60/7 Luchtspouw  70 65 62 59 2,8  1,8 

K25/60/7 OKAPANE opbouw 12 mm  38 35 39 35 2,0  1,6
 Luchtspouw 44 mm
  
K25/60/7 OKAPANE opbouw 16 mm  38 35 39 37 1,8  1,5
 Luchtspouw 40 mm 
  
K25/60/7 OKAPANE opbouw 24 mm  38 35 38 36 1,6  1,3  
 Luchtspouw 32 m
  
K25/60/7 OKAPANE opbouw 32 mm  38 35 38 36 1,5  1,3
 Luchtspouw 24 mm
   
K25/60/7 OKAPANE opbouw 40 mm  38 35 38 36 1,4  1,2
 Luchtspouw 16 mm 

De volgende informatie over lichttransmissie, zontoetreding en U-waarde (W/m²/K) is gebaseerd 
op een uitvoering van dubbelwandig Profielglas (Profilit) en Okapane.



materiaalgegevens:

verkrijgbare dikten: 12, 16, 24, 32, 40 mm

lengte: 3500 mm (indien langer, op aanvraag)

breedte:  afhankelijk van de breedte van het profielglas



Bouwmag B.V.

Hamersveldseweg 84a
Postbus 152, 3830 AD Leusden

Telefoon 033 434 34 90
Fax 033 434 34 99

E-mail bouwmag@steltenberg.nl
www.bouwmag.nl
www.okapane.nl



 

Geëxtrudeerde meerwandige polycarbonaatplaten jan-11jan-11jan-11jan-11

ElKuStrong DIKTE GEWICHT
STANDAARD 
VOORRAAD-

BREEDTE
UITVOERING

ARTIKEL-
NUMMER

L.T.A. Z.T.A.
K-waarde 

W/M²K

BRUTO PRIJS 
PER M², EXCL. 

BTW

Dubbelwandige plaat 4,0 mm 800 gr/m² 2100 mm helder 51.0408.0200 82% 87% 3,9 € 14,25

opaal 51.0408.1200 60% 64% € 14,25

Dubbelwandige plaat 6 mm 1300 gr/m² 2100 mm helder 51.0613.0100 82% 85% 3,7 € 18,50

opaal 51.0613.1100 52% 64% € 19,45

Dubbelwandige plaat 8 mm 1500 gr/m² 730 mm¹ helder 51.0815.0100 81% 84% 3,7 € 21,35

2100 mm opaal 51.0815.1100 51% 62% € 22,40

Dubbelwandige plaat 10 mm 1700 gr/m² 1050 mm helder 51.1017.0100 80% 80% 3,2 € 24,70

2100 mm opaal 51.1017.1100 50% 60% € 25,90

Vijfwandige plaat X-structuur 16 mm 2500 gr/m² 1050 mm helder 51.1625.0200 62% 64% 2,00 € 35,55

1200 mm¹ opaal¹ 51.1625.1200 40% 48% € 35,55

2100 mm

Vierwandige plaat M-structuur 16 mm 2800 gr/m² 980 mm helder 51.1628.0200 67% 69% 2,1 € 38,55

1053 mm opaal 51.1628.1200 40% 49% € 38,55

1200 mm¹

Vijfwandige plaat 16 mm 2700 gr/m² 1050 mm helder 51.1628.0200 62% 64% 1,9 € 38,55

1200 mm opaal 51.1628.1200 40% 47% € 38,55

2100 mm

Tienwandige plaat M-structuur 32 mm 3700 gr/m² 1230 mm helder 51.3237.0200 34% 1,1 € 58,10

opaal 51.3237.1200 10% 1,1 € 58,10

SUNSTOP® 
ZONWERENDE PLATEN 

DIKTE GEWICHT
STANDAARD 
VOORRAAD-

BREEDTE
UITVOERING

ARTIKEL-
NUMMER

L.T.A. Z.T.A.
K-waarde 

W/M²K

BRUTO PRIJS 
PER M², EXCL. 

BTW

Vijfwandige plaat 16 mm 2800 gr/m² 1200 mm Sunstop® 51.1628.2100 25%* 33%* 1,90 € 42,40

Grijs/Metallic

Vijfwandige plaat 16 mm 2500 gr/m² 1050 mm Sunstop® - IR 51.1625.3X 56% 30% 2,00 € 49,60

2100 mm Glasslook

Vijfwandige plaat 16 mm 2500 gr/m² 1050 mm Sunstop® - 51.1625.2110 25% 40% 1,90 € 43,50

2100 mm Opaal

(Bi-Color)

Tienwandige plaat M-structuur 32 mm 3700 gr/m² 1230 mm Sunstop® - 51.3237.2110 20% 6% 1,1 € 58,35

Opaal

(Bi-Color)

Standaard lengten:
Afronding op hele/halve meters

Vanaf 5 meter plaatlengte: afronding op hele meters.

LTA- en ZTA-WAARDEN:
L.T.A. = Lichttoetredingsfactor 

Z.T.A. = Zonnefactor

De met * gemarkeerde waarden zijn geschatte waarden

BRANDKLASSES:
Voor alle platen geproduceerd uit polycarbonaat geldt dat deze zelfdovend en dus brandveilig zijn. 

De meeste platen uit ons leveringsprogramma voldoen daarnaast aan de Euroklasse B, s1, d0 (volgens EN13501), brandklasse B1 of B2

volgens DIN 4102, dan wel klasse 1 volgens NEN 6065 en 6066. Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

BIJZONDERHEDEN:
Op aanvraag kunnen wij ook afwijkende breedtematen met gesloten zijkanten produceren. Informeer naar de mogelijkheden.

Op aanvraag kunnen wij ook speciale wit-tinten met een lagere/hogere LTA-waarde aanbieden, waaronder een plaat met een LTA-waarde <1%

Op aanvraag kunnen wij ook speciale SUNSTOP® uitvoeringen met een lagere/hogere LTA-waarde aanbieden

De met een " ¹ " gemarkeerde artikelen zijn géén standaard voorraadartikelen. Informeer naar de mogelijkheden

Voor de driewandige 16 mm plaat geldt dat deze op aanvraag leverbaar is in verschillende uitvoeringen. Informeer naar de mogelijkheden

Terug naar index

www.ELEKTROPA.nl Tel: +31 - (0)317 - 363 100 Fax: +31 - (0)317 - 363 101



Tape jan-11

FIGUUR OMSCHRIJVING
HANDELS-

HOEVEELHEID
UITVOERING

ARTIKEL-
NUMMER

BRUTO PRIJS 
PER M¹,    excl. 

BTW

Anti - dust tape taai vlies

G 3625 25 mm breed

dichte uitvoering 50 m op rol

voor 10 mm plaatdikte

los meegeleverd per rol 74.2500.0001 11,45€               

los meegeleverd per m 74.2500.0000 0,95€                 

Anti - dust tape taai vlies

AD 3425 25 mm breed

ventilerende uitvoering 33 m op rol

voor 10 mm plaat

los meegeleverd per rol 74.2500.0011 23,10€               

los meegeleverd per m 74.2500.0010 0,95€                 

Anti - dust tape taai vlies

G 3638 38 mm breed

dichte uitvoering 50 m op rol

voor 16 mm plaat

los meegeleverd per rol 74.3800.0001 17,30€               

los meegeleverd per m 74.3800.0000 0,95€                 

Anti - dust tape taai vlies

AD 3438 38 mm breed

ventilerende uitvoering 33 m op rol

voor 16 mm plaat

los meegeleverd per rol 74.3800.0011 27,70€               

los meegeleverd per m 74.3800.0010 0,95€                 

Anti - dust tape taai vlies

G 3650 S 50 mm breed

dichte uitvoering 50 m op rol

voor 25 en 32 mm plaat

los meegeleverd per rol 74.5000.0001 23,40€               

los meegeleverd per m 74.5000.0000 1,20€                 

Anti - dust tape taai vlies

AD 3450 S 50 mm breed

ventilerende uitvoering 33 m op rol

voor 25 en 32 mm plaat

los meegeleverd per rol 74.5000.0011 39,45€               

los meegeleverd per m 74.5000.0010 1,20€                 

BEREKENINGSBASIS:
afronding op hele/halve meters

Terug naar index

www.ELEKTROPA.nl Tel: +31 - (0)317 - 363 100 Fax: +31 - (0)317 - 363 101



Algemeen

TAPE/AFWERKPROFIELEN
Wij adviseren de platen aan de bovenzijde af te tapen met dicht Anti-Dust tape* en de onderzijde met ventilerend Anti-

Dust tape* en te voorzien van een afwerkprofiel* (bij voorkeur aan beide zijden) ter voorkoming van vervuiling van

de kanalen. Tevens raden wij aan een glashaak/afsluitplaatje* op de kopse kant aan de onderzijde mee te monteren, 

zodat de platen niet kunnen afschuiven en de kopse zijde van het profiel afgesloten is.

* anti-dust tape zonder perforaties type G36, oa. artikelnr.: 74.3800.0000

* anti-dust tape met perforaties type AD 34, oa. artikelnr.:  74.3800.0010

* aluminium afwerkprofiel type 1824, oa. Artikelnr.: 71.1824.1600

* aluminium glashaak/afsluitplaatje, oa. artikelnr.:71.5030.0001

FOLIE
Polycarbonaat SDP: Buitenzijde voorzien van folie met tekst / binnenzijde voorzien van 

transparante folie. Wanneer de folie en/of tekst ontbreekt is de plaat voorzien van

gele stikker met de tekst "UV side"

Voor projecten geldt: Indien de platen worden afgetaped bij onze fabriek, worden deze doorgaans 

geleverd zonder beschermfolie. De buitenzijde van de plaat zal herkenbaar 

zijn d.m.v. een in de lengterichting opgedrukte tekst en/of een gele stikker met 

de tekst "UV side"

UV-BESTENDIGHEID
Polycarbonaat: Aan één zijde voorzien van een UV-bestendige laag. Deze zijde dient altijd

naar de buitenzijde (=zonzijde) te worden geplaatst.

Acrylaat: Door - en door UV-bestendig.

CONDENSWERENDE LAAG "DRIP-FREE"
Deze laag zorgt er voor dat condensdruppels afvloeien, zodat er geen druppelvorming kan ontstaan.

Drip-Free wordt in onze fabriek machinaal aangebracht op de binnenzijde van de polycarbonaatplaten.  

Platen met dripfree worden zonder beschermfolie geleverd.

CONDENSWERENDE LAAG "SUPERCLEAN"
Deze laag zorgt er eveneens voor dat de condensdruppels afvloeien, zodat er geen druppelvorming kan ontstaan.

Superclean wordt in onze fabriek machinaal aangebracht op de binnenzijde van de acrylaatplaten. 

Tevens kan het op kleine schaal ook in ons magazijn worden aangebracht.

Platen met Superclean hebben bij aflevering aan de behandelde zijde geen folie.

HELLINGSHOEK
Minimale hellingshoek ca. 6 à 7 ° (± 11%) = ± 9 cm/m¹

UITZETTINGSCOËFFICIENT
Polycarbonaat SDP: ± 3 mm per m.

Acrylaat SDP: ± 5 mm per m.

Met name bij acrylaat dient tijdens de montage rekening gehouden te worden met genoemde uitzetting. 

Het krimpen en uitzetten van de plaat kan gepaard gaan met een tikkend geluid. 

Een te strakke montage kan tot gevolg hebben dat er spanningsscheuren in de acrylaatplaat ontstaan.

AFKITTEN
Voor het afkitten van de platen dient u een transparante, zuurvrije kit te gebruiken.

REINIGEN
Reinigen uitsluitend met water en/of een mild sop, schuren dient vermeden te worden.

TRANSPORT- en ORDERKOSTEN
Bij orders < € 200,00 dient u rekening te houden met € 10,00 administratiekosten.

Bij orders < € 800,00 dient u rekening te houden met bezorgkosten.

Terug naar index

www.ELEKTROPA.nl Tel: +31 - (0)317 - 363 100 Fax: +31 - (0)317 - 363 101
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Toetsen doorzicht gevelmodel 

Om te toetsen of het gevelconcept een positieve bijdrage kan leveren aan sociale veiligheid is een 

proefopstelling gemaakt van een stukje gevel. Dit model is getest op doorzicht op verschillende 

momenten van de dag. De toetsing heeft plaatsgevonden op 11 en 12 maart 2014. Gezien de 

noodzaak de proefopstelling achter een bestaand venster op te stellen, werd er enige hinder 

ondervonden van de spiegeling die deze veroorzaakte. Deze spiegeling bemoeilijkte alleen het zicht 

naar binnen. Hieronder een beeldrapportage. 

 

  
Foto 1: Gevelmodel 
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Ochtend (9:00-10:00 uur) 

 

   
Zicht naar buiten Zicht naar buiten Zicht naar buiten 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar buiten 

 

 

Middag (14:00-14:15 uur) 

 

   
Zicht naar buiten Zicht naar buiten Zicht naar buiten 

   

   
Zicht naar buiten Zicht naar buiten Zicht naar buiten 
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Avond (schemer) (19:00-20:00 uur) 

 

   
Zicht naar buiten Zicht naar buiten Zicht naar binnen 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar buiten Zicht naar buiten 

   

   
Zicht naar buiten Zicht naar buiten Zicht naar buiten 

   

   
Zicht naar buiten Zicht naar buiten Zicht naar binnen 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar buiten 
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Avond (20:15-20:30 uur) 

 

   
   

   

   
 Zicht naar binnen Zicht naar binnen 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar binnen 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar binnen 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar binnen 
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Nacht (22:15-22:30 uur) 

 

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar binnen 

   

   
Zicht naar binnen Zicht naar binnen Zicht naar binnen 

 

 

Conclusie 

Het zicht van buiten naar binnen is op zijn slechts overdag, het zicht van binnen naar buiten is op zijn 

slechts in de avond. Als verwacht, is er vanuit de zijde waar de lichtintensiteit het hoogst is het 

minste zicht naar de andere zijde. Overdag is het buiten licht, binnen minder licht. In de avond en 

nacht is het binnen erg licht en buiten donker. De aanwezigheid van bewoners is merkbaar in de 

avondsituatie. Overdag kan men niet binnen kijken. Door de kleine openingen in de gevel lukt dat in 

de avond ook vrijwel niet. Privacy komt niet in gevaar. Ook de afstand tot de gevel speelt mee. Hoe 

groter de afstand tot de gevel, hoe moeilijker er door heen te kijken valt. 

 

Er kan gesteld worden dat toezicht vanuit de woning goed plaats kan vinden en privacy gewaarborgd 

blijft. In de avondsituatie zal de lichtsterkte in de woning groter zijn dan die van buiten, de gevel kan 

dan dienst doen als baken en duidelijk herkenningspunt. Voor passanten is de aanwezigheid van 

sociale ogen in de avond ook voelbaar. 

 

 



 

T E K E N I N G E N 
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