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"De aanpak uit de jaren '70, waarbij de uitgewerkte plannen voor inspraak werden voorgelegd aan 

bewonerscommissies, werkt niet langer. Co-creatie is nu het toverwoord." 

Eric van der Kooij in Stad van de toekomst: de weg naar een duurzame stedelijke leefomgeving. Reflex Uitgeverij. 

Bijlage bij NRC, oktober 2010. 

"Bewoners zullen nog veel meer worden betrokken bij het ontwerpen van hun woningen en woonomgeving in 

Nederland. Architecten en stedebouwkundigen zullen nog beter moeten leren luisteren naar mogelijke kopers. 

Zo zullen ze moeten leren om schetsontwerpen voor te leggen aan mogelijke bewoners voor commentaar." 

Joris Molenaar in Architectuur voorbij de crisis. NRC Handelsblad, 12 maart 2010. 

"De tijd van de grootschalige bouwprojecten in de weilanden is voorbij. Kleinschalig bouwen in de bestaande 

stad met een grote inbreng van de gebruikers heeft de toekomst." 

Urhahn Urban Design: De Spontane Stad (2010). Bis publishers, Amsterdam. 

"Bij stedelijke vernieuwing is de eigendomstructuur in een probleemgebied vaak complex, waardoor het 

ontwerpproces een langdurig proces met tussentijdse bickops wordt. Worden bewoners intensief betrokken 

hierbij, dan is daadkracht de enige manier om te slagen." 

Judith Lekkerkerker in De bitterzoete praktijk van bewonersparticipatie. Ruimtevolk webmagazine, september 2010. 

"Iedere wijk is anders. Als je iets gaat oplossen rond krimp, laat dan de mensen in die wijk, buurt of kern 

nadenken. Zij weten het beste wat een oplossing is en als je het hun laat doen dan is er draagvlak voor dergelijke 

oplossingen. De oplossingen voor krimp moeten dus van onderuit komen, in samenwerking met de regie en de 

financierdersstroom die van bovenaf komt." 

Wim Derksen in Tegenlicht: Krimpen aan de Maas, 29 november 2010. 



VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag is het resultaat van onderzoek naar 

nieuw inzicht dat het New Urbanism (NU) kan brengen in 

Nederland. Mijn interesse in het NU is gewekt tijdens de 

mastertrack Urban Design & Planning aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Toen ik voor het eerst kennis 

maakte met de NU stroming, sprak het mij vooral aan dat de 

ontwerpers uit volle overtuiging dezelfde ontwerpprincipes 

toepasten. Zij hadden dan ook één gezamenlijk doel: 

het aanpakken van de 'ongebreidelde suburbanisering' 

in de VS. Ondanks dat de ontwerpprincipes ook genoeg 

kritiek opleverden, was het NU wel uitgegroeid tot een 

invloedrijke stedebouwkundige stroming in de VS. 

Dankzij Gordon Brown, Peter Katz en zijn vrouw heb ik 

in de praktijk kennis kunnen maken met het NU. Hier wil 

ik ze dan ook hartelijk voor bedanken. Tijdens mijn stage 

Voor mijn onderzoek heb ik onder andere de toegepaste 

bewonersparticipatie in de MSP wijk bestudeerd. Dit kon 

ik doen dankzij de gesprekken met Roei Meertens, andere 

betrokken werknemers binnen de gemeente Heerlen, Joho 

Scheilen en de betrokken bewoners in de MSP wijk. Ik wil 

deze personen dan ook voor bedanken voor hun openheid. 

Tijdens de lange afstudeerperiode ben ik mezelf in positieve 

en negatieve zin tegenkomen. Ik wil alle mensen bedanken 

die me hebben geholpen met het afstudeerproject door het 

bieden van een luisterend oor, ondersteuning en interesse. 

In het bijzonder wil ik mijn naaste familie, vrienden en 

mijn vriendin bedanken voor hun niet aflatende steun om 

deze periode af te sluiten. 

heb ik kunnen ervaren hoe gemotiveerd en samenwerkend RobinPasman 

Peter Katz en andere New Urbanists werkten. Zij Apri/2011 

werkten niet alleen samen met andere NU architecten en 

stedebouwkundigen, maar ook met betrokken specialisten 

en bewoners. 

Terug in Nederland kon ik me vanuit mijn stage-ervaring 

gaan verdiepen in nieuw inzicht dat het NU misschien kon 

brengen in Nederland. Na een grote zoektocht kwam ik tot 

het definitieve onderwerp: de vernieuwing die de charrette 

methode kan opleveren voor de bewonersparticipatie in 

Nederlandse binnenstedelijke woonbuurten en -wijken. 

Ik wil mijn afstudeerbegeleiders Kees Doevendans, 

Reinder Rutgers en Sophie Rousseau bedanken voor het 

specificeren en het op een hoger niveau krijgen van het 

onderzoek. 
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SAMENVAlTING 

In dit onderzoek wordt ingegaan op de gegroeide behoefte stedebouwkundige stroming die reageert op de negatieve 

aan bewonersparticipatie bij het herontwerpen van gevolgen van de suburbanisering in de VS. Hiervoor wordt 

Nederlandse binnenstedelijke woonbuurten en -wijken. Er binnen het NU vooraf geprepareerde ruimtelijke concepten, 

wordt onderzocht in welke mate de New Urbanism (NU) de charrette methode en ondersteunende middelen 

charrette methode hierbij toepasbaar is. toegepast. Aangezien de ruimtelijke NU concepten en de 

Om bewonersparticipatie objectief te kunnen meten, wordt 

gebruik gemaakt van de participatieladder. Bij adviseren, 

coproduceren en meebeslissen (participatieniveaus 

drie, vier en vijf) krijgen bewoners de kans om actief te 

participeren bij het maken van een stedebouwkundig 

herontwerp van hun buurt of wijk. 

Vanaf de jaren '70 is in binnenstedelijke woonbuurten 

en -wijken geëxperimenteerd met bewonersparticipatie 

methoden. Omdat het meebeslissen van alle bewoners van 

sociale huurwoningen te veel nadelen opleverde, werd de 

bewonersparticipatie in de jaren '80 teruggebracht naar 

adviserende en coproducerende bewonerscommissies 

(participatieniveaus drie en vier). Hierdoor kwam er 

vaak een consensus tussen de professionele actoren en 

de bewoners. Vanaf de jaren ' 90 hebben de privatisering 

van woningcorporaties en de afname van buurtbinding er 

voor gezorgd, dat oude bewonersparticipatie methoden 

kracht hebben verloren. Recente bewonersparticipatie 

methoden leveren vaak nadelen op, zoals de beperking tot 

koopbewoners of sociale problemen. 

Bij de charrette methode krijgen alle bewoners in theorie de 

kans om te adviseren of coproduceren (participatieniveaus 

drie en vier) bij het maken van een stedebouwkundig (her) 

ontwerp. Bij een charrette worden alle actoren enkele 

dagen intensiefbetrokken in het ontwerpproces, om binnen 

een deadline een haalbaar plan te maken. Het NU is een 
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meeste ondersteunende NU middelen niet toepasbaar zijn 

in Nederlandse binnensteden, levert de toepassing van de 

charrette methode bier meer risico's op. 

Op basis van twee charrettes waaraan is deelgenomen, 

is onderzocht hoe de charrette methode binnen het NU 

in de praktijk worden toegepast. De case studies zijn de 

Newhall woonbuurt in Santa Clarita en de Bird Rock 

woonbuurt in La Jolla in Californië. Hieruit komt naar 

voren dat er niet krampachtig hoeft worden vastgehouden 

aan het theoretische instrumentarium en de procedures 

van de charrette methode. De case studies bevestigen 

theoretische voordelen, zoals de mogelijkheid voor alle 

bewoners om te adviseren en eventueel te coproduceren 

(participatieniveaus drie en vier). 

Op basis van drie case studies is onderzoek gedaan naar 

de toepasbaarheid van de charrette methode. De eerste 

twee case studies zijn gedaan in de Rode en Witte wijk in 

Waalwijk en de Zeeheldenbuurt in Groesbeek. Hier wilden 

de professionele actoren de bewoners laten adviseren en 

coproduceren (participatieniveaus drie en vier). Uit beide 

case studies komt naar voren dat de charrette methode 

ten opzichte van de toegepaste bewonersparticipatie 

vijf extra voordelen had opgeleverd, zoals efficiëntere 

bewonersparticipatie. Bij toepassing van de charrette 

methode had wel moeten worden ingespeeld op één extra 

risico in beide case studies en op één extra nadeel in de 



Zeeheldenbuurt De derde case study is de MSP wijk in 

Heerlen. Hier wilden de professionele actoren de bewoners 

zowellaten adviseren als meebeslissen (participatieniveaus 

drie en vijf). Toepassing van de charrette methode had in 

alle ontwerpfasen minimaal drie voordelen opgeleverd, 

zoals de aanstelling van een projectleider die ervaring had 

met efficiënte bewonersparticipatie. Bij toepassing van de 

charrette methode had wel moeten worden ingespeeld op 

vijf extra risico's en twee extra nadelen. 

Op basis van dit onderzoek kan de conclusie worden 

getrokken dat de NU charrette methode vernieuwend inzicht 

biedt. Het geeft alle bewoners van een binnenstedelijk 

probleemgebied namelijk de kans om te adviseren en 

eventueel te coproduceren (participatieniveaus drie en 

vier), zonder dat de bewoners daarvoor intensiefbetrokken 

hoeven te zijn via een bewonerscommissie of een andere 

tijdrovende organisatie. Toepassing van de NU charrette 

methode in Nederlandse binnenstedelijke woonbuurten 

en -wijken kan echter ook risico's en soms ook nadelen 

opleveren ten opzichte van andere bewonersparticipatie 

methoden. Om dit te voorkomen dienen de betrokken 

actoren aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

Voorwaarden voor het ontwerpteam en de projectleider: 

op een gepaste manier activeren van de bewoners, 

ervaring opdoen met de toepassing van de charrette 

methode, een voorlopige stedebouwkundige visie als 

basis gebruiken. 

Voorwaarden voor de gemeente en de 

woningcorporaties: controle in het ontwerpproces uit 

handen durven geven, vooral gericht zijn op de fYsieke 

problemen, grenzen van het probleemgebied bepalen. 

Voorwaarden voor de bewoners: behoefte hebben om 

te adviseren of coproduceren (participatieniveaus drie 

en vier), (in)direct betrokken zijn bij een actieve buurt

of wijkorganisatie, voldoende buurtbinding hebben. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

De laatste jaren is de behoefte aan zeggenschap in het 

ontwerpproces gegroeid. De geringe betrokkenheid 

van bewoners in het ontwerpproces is een probleem, 

aangezien bewoners graag zowel zeggenschap over hun 

hun woning als hun woonomgeving willen hebben. Het 

tekort aan bewonersinspraak is begin 21 c eeuw onderkend 

door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM). In het Rijksbeleid 

werd toen aangegeven dat er meer aandacht moet zijn 

voor bewonersparticipatie en lokale problemen in het 

ontwerpproces. 

De professionele actoren zijn vaak bang voor te veel 

zeggenschap van de bewoners (Van Marissing, 2005). 

Deze angst is niet geheel onbegrijpelijk, aangezien te veel 

bewonersinspraak in het verleden heeft laten zien dat dit niet 

alleen positieve resultaten oplevert. Zo werden bewoners 

tijdens het begin van de stadsvernieuwing nauw betrokken 

in het ontwerpproces van zowel hun woningen als hun 

woonomgeving. Dit leverde echter steeds meer kritiek op 

vanuit professionele actoren toen de bewonersparticipatie 

op grote schaal plaats vond . De grote inspraak van de 

bewoners werd vervolgens dan ook teruggebracht. 

Vooral in de binnensteden zal moeten worden ingespeeld 

op de gegroeide behoefte aan bewonersparticipatie. De 

economische recessie heeft er namelijk voor gezorgd dat 

de behoefte aan woningen in suburbane woonbuurten 

en -wijken is gedaald. In de binnensteden zijn vooral 

gemeenten en woningcorporaties invloedrijke actoren. 

De gegroeide behoefte aan bewonersparticipatie en de 
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negatieve resultaten uit het vcrleden roepen de vraag op 

wat in de huidige situatie een geschikte methode is om 

bewoners goed te betrekken bij het herontwerpen van 

Nederlandse binnenstedelijke woonbuurten en -wijken. 

Tijdens een stage van drie maanden in Californië heb ik 

aan twee charrettes deelgenomen. Bij deze charrettes in 

Newhall in Santa Clarita en Bird Rock in La Jolla werden 

stedebouwkundige herontwerpen van de woonbuurten 

gemaakt. Zowel de professionele actoren als alle bewoners 

kregen de kans om enkele dagen intensiefbetrokken te zijn 

in een gezamenlijk ontwerpproces, om binnen een deadline 

een haalbaar ontwerpplan te maken. De charrettes werden 

georganiseerd door New Urbanism (NU) projectleiders en 

ontwerpbureaus. 

De charrette methode wordt standaard toegepast 

binnen het NU, één van de grootste stedebouwkundige 

stromingen in de VS. Het NU is in de jaren '90 opgericht 

om een alternatief te bieden voor de veelgebruikte 

modernistische ruimtelijke concepten. Deze concepten zijn 

toegepast bij de grootschalige suburbanisering, waarbij 

problemen zijn ontstaan zoals afhankelijkheid van de auto 

en natuurverspilling. Het NU heeft hierop gereageerd 

door alternatieve ruimtelijke concepten te creëren die 

voortbouwen op traditionalistische ruimtelijke concepten. 

Om de toepassing van de NU concepten te bevorderen, 

worden ondersteunende middelen toegepast. Zo wordt de 

charrette methode gebruikt om de grote invloed van private 

projectontwikkelaars en planologen bij de gemeenten en 

de overheid in het ontwerpproces terug te brengen. Dit 

is ten koste gegaan van de inspraakmogelijkheden van 



architecten, stedebouwkundigen en bewoners. 

Op basis van de praktijkervaring wordt de toepasbaarheid 

van de charrette methode in Nederlandse binnenstedelijke 

woonbuurten en -wijken onderzocht. Het onderzoek is 

specifiek gericht op de charrette methode, zoals die binnen 

het NU wordt toegepast. Dit onderzoek wordt gedaan 

met behulp van drie Nederlandse case studies, waarbij de 

gcmeenten en de woningcorporaties gericht waren op het 

goed betrekken van de bewoners in het ontwerpproces. 

De eerste twee case studies zijn de Rode en Witte 

wijk in Waalwijk en de Zeeheldenbuurt in Groesbeek. 

Eind jaren '90 en begin 21 c eeuw hadden de betrokken 

gemeenten en woningcorporaties als doelstelling om de 

bewoners volledig te betrekken in het ontwerpproces van 

het stedebouwkundig herontwerp. De evaluaties van de 

gemeente Waalwijk (2005) en Crone (2005) laten echter 

zien dat de bewonersparticipatie niet probleemloos is 

gegaan. Zo gaven zowel de professionele actoren als 

de bewoners achteraf aan dat de bewonersparticipatie 

efficiënter plaats had moeten vinden. Ook hadden meer 

bewoners betrokken moeten worden. 

De derde case study IS de Meezenbroek 

Schaeasbergerveld-Palemig(MSP) wijk in Heerlen. In 2004 

wilden de gemeente en de betrokken woningcorporaties 

een stedebouwkundig herontwerp maken van de wijk, 

waarvan zowel de woningen als de woonomgeving 

verouderd waren. Door bevolkingskrimp en vergrijzing 

was een complexe probleemsituatie was ontstaan. De 

professionele actoren waren er oorspronkelijk op gericht 

om een representatieve groep bewoners goed te betrekken 

in het ontwerpproces. In de praktijk viel dit echter tegen. Zo 

werden slechts 32 van de ruim 7000 bewoners betrokken in 

het eerste gedeelte van het ontwerpproces, toen belangrijke 

keuzes voor het stedebouwkundig herontwerp van de wijk 

werden gemaakt. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 

De probleemstelling in het onderzoek is: 

Er is nog geen passende methode gevonden in Nederland 

om bewoners actief te laten participeren bij het 

herontwerpen van hun buurt of wijk, terwijl de behoefte 

hieraan is gegroeid. 

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen 

aan gemeentes, woningcorporaties en ontwerpbureaus 

over het gebruik van de NU charrette methode bij het 

herontwerpen van een Nederlandse woonbuurt of -wijk. 

In dit verslag wordt een antwoord gezocht op de volgende 

onderzoeksvraag: 

In welke mate is de NU charrette methode in Nederland 

geschikt als methode om bewoners actief te betrekken bij 

het herontwerpen van woonbuurten of -wijken? 

Deelvragen: 

1. Hoe kan bewonersparticipatie bij het herontwerpen van 

een woonbuurt of- wijk objectief worden gemeten? 

2. Welke problemen zijn er bekend over de tot nu 

toe gebruikte methoden in Nederland voor actieve 

bewonersparticipatie bij het herontwerpen van hun 

buurt of wijk? 

3. Hoe is het NU in de VS opgebouwd en hoe toepasbaar 

zijn de verschillende onderdelen in Nederland bij het 

herontwerpen van woonbuurten of -wijken? 

4. Hoe wordt vanuit de charrette methode omgegaan met 

actieve bewonersparticipatie in de VS, specifiek in de 

New Hall en Bird Rock NU buurten? 

5. Wat hebben de gebruikte methoden voor actieve 

bewonersparticipatie in de Rode en Witte wijk en de 

Zeeheldenbuurt opgeleverd en hoe toepasbaar zou de 
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charrette methode hier zijn geweest? 

6. Wat heeft de gebruikte methode voor actieve 

bewonersparticipatie in de MSP wijk opgeleverd en 

hoe toepasbaar zou de charrette methode hier zijn 

geweest? 



1.3 OPBOUW VAN HET ONDERZOEK 

Vanaf het vaststellen van de probleemstelling bestaat het 

onderzoek uit drie hoofdonderdelen (zie figuur 1.1 ). In het 

eerste onderdeel worden de toegepaste bewonersparticipatie 

in Nederland en de NU charrette methode in de VS 

geëvalueerd. Hierbij wordt de participatieladder gebruikt 

als meetinstrument voor bewonersparticipatie. De 

participatieladder wordt tegenwoordig gebruikt als 

vertrekpunt om bewonersparticipatie objectief in te 

delen (Edelenbos en Monnikhof, 200 I ; Pröpper, 2005; 

Loyens, 2006). De NU stroming is niet alleen gebaseerd 

op de toepassing van de charrctte methode. Daarom wordt 

ook ingegaan de verschillende ruimtelijke concepten en 

middelen die binnen het NU worden gebruikt. 

In het tweede hoofdonderdeel wordt praktijkonderzoek 

gedaan met behulp van case studies. Met behulp van de 

New Hall en Bird Rock buurten in de VS wordt onderzocht 

hoe het instrumentarium en de procedures van de charrette 

methode in de praktijk worden toegepast. In Nederland 

worden case studies gedaan in de Rode en Witte wijk, 

de Zeeheldenbuurt en de MSP wijk. Het onderzoek in de 

MSP wijk is het meest uitgebreid, omdat hierbij diepte

interviews zijn gehouden met betrokken medewerkers en 

bewoners. 

Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek 

teruggekoppeld naar de probleemstelling, waana de vraag 

zal beantwoord in hoeverre de NU charrette methode 

toepasbaar is bij het herontwerpen van Nederlandse 

woonbuurten en -wijken. 

/ 
Probleemstelling 

Participatieladder: Resultaten van het 
theoretisch kader en onderzoek 

toepassing in de praktijk 
~' 

Case studies: 
, toepasbaarheid van de 

charrette methode 

Fip,uur ! . 1 Schematische opzei van het onderzoek 
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HOOFDSTUK2 

PARTICIPATIELADDER 

2.1 INLEIDING 

Vanaf de stadsvernieuwing wordt er gezocht naar gepaste 

methoden om bewoners actief te laten participeren bij 

het maken van een stedebouwkundig herontwerp van 

woonbuurten of -wijken. Vaak worden de volgende 

motieven hiervoor genoemd: 

1. Het draagvlak onder de bewoners wordt vergroot 

tijdens het ontwerpproces, wat zorgt voor versnelling 

van het verdere verloop van het bouwproces. 

2. De betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt of 

wijk wordt vergroot. 

3. De kwaliteit van de ontwerpplannen wordt vergroot, 

wanneer ook gebruik wordt gemaakt van de specifieke 

kennis en behoeften van de bewoners (Fuchs, 1999; 

Van Marissing, 2005; Pennen in: Ouwehand, 2008). 

In theorie levert bewonersparticipatie dus zowel voordelen 

2.2 PARTICIPATIELADDER NIVEAUS 

De participatieladder is in 1969 voor het eerst beschreven 

door Sherry R. Amstein als kritische beschouwing van 

pogingen om burgers meer bij het beleid te betrekken. 

Burgers waren de niet-invloedrijke bewoners, die geen 

politieke of economische invloed kunnen uitoefenen. 

Als invloedrijke personen zoals politici, projectleiders 

en ontwerpers, beweerden dat ze burgers zouden 

laten participeren, kwam dit vaak slechts tot uiting in 

schijnvertoningen of lege rituelen. 

Arnstein had de inspraak van burgers ingedeeld in acht 

niveaus, waarbij de eerste vijf niveaus slechts als doel 

hadden om burgers het gevoel te geven dat ze inspraak 

hadden. Alleen bij de hoogste ladders is de concrete 

burgerinvloed te achterhalen (Amstein, 1969). 

op voor de bewoners als voor de professionele actoren. Sinds Arnstein's publicatie wordt de participatieladder 

Deze voordelen zijn afhankelijk van het niveau van vaak als vertrekpunt genomen om bewonersparticipatie 

zeggenschap van de bewoners in het ontwerpproces. in te delen. Hierbij worden manipulatie en groepstherapie 
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weggelaten, aangezien bewoners hierbij geen enkele kans 

hebben om werkelijk deel te nemen in het ontwerpproces 

(zie figuur 2.1 ). 

De participatieniveaus komen de laatste jaren terug onder 

de volgende namen: 

1. Informeren. 

De professionele actoren houden de bewoners op de 

hoogte van de genomen beslissingen. De bewoners 

worden geïnformeerd, aangezien ze geen geen eigen 

bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpproces. 



Machtsuitoefening I 
van bewoners 

Symbolische 
bewonersmacht 

Participatieladder van Arnstein, 
1969 

8. Burger als beheerder 

7. Gedelegeerde macht 

6. Partnerschap 

5. Zoethouder 

4. Raadpleging 

3. Informatieverstrekking 

Geen 
bewonersmacht 

[ 

2. Groepstherapie 

I. Manipulatie 

Participatieladder van recente schrijvers 
zoals Edelenbos en Monnik hof, 2001; 

Pröpper, 2005 en Loyens, 2006 

6. Zelf beslissen 

5. Meebeslissen 

4. Coproduceren 

~ 3. Adviseren 

2. Raadplegen 

I. Informeren 

Figuur 2.1 Oorsprankel ijke participatieladder van A rnstein en de participatieladder die nu wordt gebruikt. 
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Middelen hiervoor zijn informatieavonden, huis-aan

huisbladen, campagnes en excursies. 

2. Raadplegen. 

Bewoners worden geraadpleegd, aangezien ze worden 

beschouwd als lokale informatiebronnen. De resultaten 

van de raadpleging vormen mogelijke bouwstenen 

voor het ontwerp, maar worden niet als bindend 

beschouwd. Middelen hiervoor zijn inspraakavonden, 

hoorzittingen, digitale peilingen, enquêtes, prijsvragen, 

debatten en groepsgesprekken. 

3. Adviseren. 

Bewoners krijgen de gelegenheid om problemen aan 

te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze 

ideeën een volwaardige rol spelen in het ontwerpproces. 

De ontwikkelde ideeën van de bewoners worden 

erkend, maar bij de uiteindelijke besluitvorming kan 

hier, al dan beargumenteerd, vanaf worden geweken. 

Middelen hiervoor zijn adviesraden, wijk- en 

dorpsraden, expertmeetings en rondetafelgesprekken. 

4. Coproduceren. 

Professionele actoren en bewoners komen 

gezamenlijk een probleemagenda en oplossingen 

overeen. De professionele actoren verbinden zich 

ertoe om deze oplossingen te respecteren bij de 

uiteindelijke besluitvorming. Middelen hiervoor 

zijn overleggroepen, convenanten, werkateliers en 

projectgroepen. 

5. Meebeslissen. 

De besluitvonning wordt overgelaten aan de bewoners. 

De professionele actoren nemen de resultaten over, na 

toetsing aan specifieke randvoorwaarden. Middelen 

hiervoor zijn stuurgroepen, medezeggenschapsraden 

en (bindende) referendums. 

6. Zelf beslissen. 
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De bewoners nemen zelf het initiatief. Het plan wordt 

primair door de bewoners gefinancierd en uitgevoerd, 

waardoor professionele actoren slechts faciliterend 

hoeven te zijn (Edelen bos en Monnikhof, 200 I; 

Pröpper, 2005; Loyens, 2006). 

Bij het geïnformeerd en geraadpleegd worden krijgen 

de bewoners niet de kans om de probleemagenda te 

bepalen. Bij het geïnformeerd worden zijn bewoners 

automatisch pas betrokken in het laatste gedeelte van het 

ontwerpproces. Bij het geraadpleegd worden is dit ook 

het meest gebruikelijk. Bewoners willen tegenwoordig 

vaak actief betrokken worden in het ontwerpproces 

van de binnenstedelijke vernieuwing. Daarom voldoen 

verouderde inspraakmethoden die onder de eerste twee 

participatieniveaus vallen niet meer (Marissing, 2005.2; 

Pröpper, 2005). 

Het hoogste participatieniveau, zelf beslissen, is slechts 

haalbaar tot op het schaalniveau van een complex, als 

bijvoorbeeld een groep bewoners van koopwoningen 

gezamenlijk een opdracht wil initiëren. Als er een 

stedebouwkundig herontwerp van een gehele woonbuurt 

of -wijk wordt gemaakt, moeten de gemeente en andere 

professionele actoren minstens kunnen meebeslissen. 

Alleen de methoden waarbij bewoners kunnen 

adviseren, coproduceren of meebeslissen kunnen een 

goed antwoord geven op de toegenomen behoefte aan 

actieve bewonersparticipatie bij het maken van een 

stedebouwkundig herontwerp. Om deze participatieniveaus 

in de praktijk tot uiting te kunnen laten komen dient aan de 

volgende voorwaarden te worden voldaan: 

De representativiteit van de betrokken bewoners dient 

zo groot mogelijk te zijn tijdens het ontwerpproces. 

De moeilijkheid ligt meestal in het bereiken van 

specifieke doelgroepen, zoals jongeren en etnische 

minderheden (Loyens, 2006; Pröpper, 2005). 

Er moet voldoende diepgang in het participatieproces 

zijn voor de be111oners. 

Zowel de professionele actoren als de bewoners dienen 



hun onderliggende houdingen bloot te kunnen leggen, 

zodat ze discussies kunnen hebben en zich kunnen 

ontwikkelen in het ontwerpproces. Alleen als er 

geluisterd wordt naar de bewoners én als hun belangen 

in het oog worden gehouden tijdens het ontwerpproces 

is er sprake van reële actieve bewonersparticipatie. 

(Marissing, 2005.2; Pröpper, 2005). 

Er dient voldoende bereidheid van de bewoners zelf te 

zijn om te participeren. 

Een hoger participatieniveau creëert meer 

mogelijkheden voor de bewoners, maar ook hogere 

verwachtingen. Bij georganiseerde bewonersgroepen 

of verenigingen is er vaak wel bereidheid om op 

langere termijn en dieper betrokken te zijn in het 

ontwerpproces. De meeste individuele burgers zijn 

daarentegen geneigd om kort en eenvoudig betrokken 

te worden (Pröpper, 2005). Bij de keuze voor het 

gepaste participatieniveau en de participatiemiddelen 

is het voor de professionele actoren belangrijk om goed 

in te kunnen schatten hoe veel verantwoordelijkheid de 

bewonersgroepen en de individuele bewoners op zich 

willen nemen. 

Participatieniveaus van de charrette methode 

In theorie kunnen bewoners bij de inzet van de charrette 

methode participeren op niveaus drie en vier van de 

participatieladder, dus adviseren of coproduceren (KEI, 

201 0; Loyens, 2006, Steyaert, 2006). In potentie kan 

deze methode daarmee een antwoord geven op de 

behoefte aan actieve bewonersparticipatie in Nederlandse 

binnenstedelijke woonbuurten en -wijken. Vanafhoofdstuk 

5 wordt verder gegaan op hoe de bewonersparticipatie bij 

de charrette methode tot uiting komt. 
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HOOFDSTUK3 

BEWONERSPARTICIPATIE IN NEDERLAND BIJ HET MAKEN 
VAN EEN STEDEBOUWKUNDIG HERONTWERP VAN 

WOONBUURTEN OF ·WIJKEN 

Figuur 3.1 Actie van de bewoners voor meer 

inspraakmogelijkheden in Den Haag /Je,ainjaren '70. 

Figuur 3.2 Wethouders en urehiteet hekijken een door be\\'OIIers 

gemaakte rnaqueue van het Bickcr,ciland, 1971. 
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3.1 INLEIDING 

In de jaren '70 kregen bewoners voor het eerst de 

kans om actief te participeren bij het maken van een 

stedebouwkundig herontwerp van woonbuurten en -wijken. 

Een oorzaak hiervan was de opkomst van opstanden van 

bewoners tegen de beperkte inspraakmogelijkheden in 

het ontwerpproces (zie figuur 3.1). Met de invoering 

van het beleid van de stadsvernieuwing zorgde de 

Rijksoverheid er voor dat ook de lokale gebruikers van een 

probleemgebied actief betrokken werden (zie figuur 3.2). 

In woonbuurten en -wijken zijn bewoners vaak zowel de 

meest belanghebbende als invloedrijke lokale gebruikers. 

Aan de hand van de ontwikkelingen in de invloed van de 

professionele actoren en de bewoners, worden de gebruikte 

methoden voor bewonersparticipatie in Nederlandse 

binnensteden geëvalueerd. 



3.2 BEWONERSPARTICIPATIE IN DE 

JAREN'70 

divers dat ze representatief waren voor alle bewoners in de 

buurt. De bewonersgroepen stonden in direct contact met 

de gemeente en de individuele bewoners in de buurt. Ook 

Bij het Bouwen voor de buurt kregen zowel de nam de invloed van de bewoners toe door aanstelling van 

bewonersgroepen als de individuele bewoners de kans om bewonersondersteunende deskundigen: 

te coproduceren (niveau vier van de participatieladder) of Deskundigen bij de gemeente die de relatie tussen 

meebeslissen (participatieniveau vijf) bij het herontwerpen kosten, kwaliteit en huur inzichtelijk maakten voor de 

van woonbuurten en -wijken. bewoners en mogelijke oplossingen bij ze aandroegen. 

'Quality and Quantity' teams bij de gemeente die de 

Ontwikkelingen in de invloed van de betrokken keuzes van bewoners over hun woningplattegronden 

actoren verder onderzochten op prijs/kwaliteit-verhouding. 

In de jaren '70 hielden de gemeenten een dominante 

rol in het ontwerpproces. Dit kwam doordat ze direct 

samenwerkten met het Ministerie van VROM, dat veel 

invloed kon uitoefenen dankzij de Rijksbudgetten voor 

stadsvernieuwing. Daarnaast konden de gemeenten samen 

met het Ministerie van VROM de richting en de taken 

bepalen van de woningcorporaties, die nog non-profit 

organisaties waren. 

De woningcorporaties kregen toen een dominante rol, 

aangezien de stadsvernieuwing helemaal gericht was 

op sociale huurwoningen. De woningcorporaties waren 

verantwoordelijk voor de renovatie of nieuwbouw van wel 

50 tot 80% van de binnenstedelijke woningen (Smeets, 

2010). 

De projectontwikkelaars en beleggers hadden we1mg 

inspraakmogelijkheden in de stadsvernieuwingsgebieden 

vanwege de dominante rollen die het Ministerie van 

VROM, de gemeenten en de woningcorporaties hadden. 

De bewoners kregen een zeer dominante rol in het Bouwen 

voor de buurt. Dit kwam doordat bewonersgroepen 

werden opgericht, die actief betrokken werden in het 

ontwerpproces. De bewonersgroepen waren het liefst zo 

(Stouten, 2004). 

Externe vrijwilligers, zoals bouwkundige docenten 

of studenten, die de bewoners gingen adviseren 

(participatieniveau drie) m hun ontwerpkeuzes 

(Wuertz, 1999). 

Gevolgen van de gebruikte methoden voor 
bewonersparticipatie 

Het Bouwen voor de buurt heeft de volgende positieve 

ontwikkelingen opgeleverd: 

Het werd gebruikelijk dat ook lagere inkomensgroepen 

gingen deelnemen aan het ontwerpproces. 

Het werd gebruikelijk voor bewoners om openbare 

informatie te kunnen krijgen over het ontwerpproces. 

Dit gebeurde vooral in wijkcentra. 

Er kon nu ook worden ontworpen vanuit de lokale 

behoeften in buurten en wijken. 

Dit kwam doordat het Ministerie van VROM 

verantwoordelijkheden over had gedragen aan 

gemeenten en woningcorporaties (Rikhof, 1995). 
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Naast positieve ontwikkelingen heeft het Bouwen voor de 

buurt echter duidelijke nadelen opgeleverd: 
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Hetging te veel uit van maatschappelijke betrokkenheid. 

De opkomst van vrijere doelgroepen zoals jongeren, 

studenten en alleenstaanden zorgde ervoor dat het 

moeilijker werd om tot afspraken te komen met alle 

soorten bewoners (Rikhof, 1995). 

Het was te veel gericht op de woningen, niet op de 

woonomgeving. 

Ondanks dat er aandacht werd besteed aan sociale 

vraagstukken zoals de terugkeer van de oorspronkelijke 

bewoners, het behoud van gezinnen met een sterke 

gehechtheid aan de buurt en het karakter van de buurt, 

ging uiteindelijk de meeste aandacht slechts naar de 

wonmgen. 

Het was te curatief, niet preventief 

De zittende laagopgeleide bewoners waren vooral 

gericht op goedkope renovatie van hun woningen. 

Omdat dit door de gemeente werd ondersteund kwamen 

de woningen weer snel aan renovatie toe. Het ging te 

veel uit van maakbaarheid van de samenleving. Er werd 

vanuit gegaan dat bewoners zouden blijven in de buurt 

omdat ze zelfstandige beslissingen mochten maken. 

Maar veel bewoners, vooral de gezinnen met kinderen 

waar sterk op werd gericht, bleken de buurt alsnog 

snel te verlaten. Sommige stadsvernieuwingwijken 

werden hierdoor toch weer concentratiegebieden van 

laagopgeleide bewoners en etnische minderheden uit 

lage inkomensgroepen. 

Het was slechts conserverend, niet innoverend. 

Er werd te weinig aandacht gegeven aan de behoeften 

van nieuwe inwoners, met name de migranten. Zo sloot 

de Nederlandse trend van nieuwe woningplattegronden 

met een open keuken in de jaren '70 slecht aan op de 

woonwensen van veel migranten. 

Het was te kleinschalig. 

Doordat de gemeenten zich zo sterk op de lokale 

behoeften van de bewoners waren gaan richten, konden 

ontwerpbeslissingen hooguit tot op buurtniveau 

worden gemaakt. 

Het Ministerie van VROM, de gemeenten, de 

woningcorporaties en de bewoners van sociale 

huurwoningen hadden een te dominante rol. 

Omdat de doelstelling lag op 100% sociale woningbouw 

ging dit al snel ten koste van de projectontwikkelaars 

en beleggers en de bewoners die waren gericht op 

commerciële huur- en koopwoningen. Zo heeft dit in 

de 11 stadsvernieuwingsgebieden in Rotterdam in de 

klassieke stadsvernieuwingsperiade (1975-1982) zelfs 

geleid tot 90% sociale woningbouw (Wuertz, 1999). 



3.3 BEWONERSPARTICIPATIE lN DE die regelmatig werden georganiseerd. Daarnaast werd het 

JAREN '80 gebruikelijk voor de gemeenten om individuele bewoners 

te informeren door nieuwsbrieven uit te brengen en 

In de jaren '80 werd gereageerd op de nadelen die het informatiebijeenkomsten te organiseren (Rikhof, 1995). 

Bouwen voor de buurt opleverde. Bij het herontwerpen 

van woonbuurten of -wijken werd de invloed van de Gevolgen van de ontwikkelingen in de 
bewonersgroepen teruggebracht naar adviseren of bewonersparticipatie 
coproduceren (participatieniveaus drie en vier). Individuele 

bewoners konden zelf alleen worden geïnformeerd of Geïnteresseerde individuele bewoners konden vaak nog 

geraadpleegd (participatieniveaus één en twee). wel indirect actief participeren via het contact dat ze 

Ontwikkelingen in de invloed van de actoren 

In de jaren '80 ging het Ministerie van VROM het 

woonbeleid decentraliseren, zodat gemeenten meer 

inspraak kregen. Dit werd gedaan zodat de gemeenten de 

ingrepen in probleemgebieden beter konden aanpassen 

naar de lokale omstandigheden. 

hadden met de bewonersgroepen. Dit gold echter niet voor 

de vrijere doelgroepen, aangezien zij vaak minder contact 

hadden met andere buurtbewoners. Dit leverde toen nog 

geen grote problemen op, aangezien de vrijere doelgroepen 

nog in de minderheid waren (Rikhof, 1995; Stouten, 2004). 

Door de afname van de invloed van de bewoners in het 

ontwerpproces konden de professionele actoren meer 

richting geven aan het ontwerpproces. Dit leverde het 

Op de helft van de Jaren '80 IS de invloed voordeel op dat er meer aandacht kon worden gegeven 

van de woningcorporaties 

gemeenten meer differentiatie 

de stadsvernieuwingsgebieden 

afgenomen, omdat 

m de woningen m 

wilden creëren. De 

aan verbetering van de woonomgevingen, vooral bij 

ingrepen op buurtniveau of grootschaliger niveau. 

Daarnaast konden de professionele actoren zich meer 

stadsvernieuwing bleef niet alleen maar gericht op de richten op innovatieve ingrepen, zoals het aantrekken 

lage inkomensklassen maar ging zich ook richten op hoge van nieuwe bewonersgroepen om de werkloosheid m 

inkomensklassen zoals yups en empty-nesters. Hierdoor probleemgebieden te kunnen bestrijden (Rikhof, 1995). 

nam de invloed van de woningcorporaties af en kregen 

de projectontwikkelaars en beleggers ook invloed. Omdat 

deze verandering echter kleinschalig plaats vond bleven 

de woningcorporaties, de gcmeenten en het Ministerie van 

VROM een dominante rol houden in de stadsvernieuwing. 

In de tweede helft van de jaren '80 nam de zeer grote invloed 

van de bewoners van sociale huurwoningen af, omdat de 

functies van de professionele bewonersondersteunende 

deskundigen werden opgeheven. Bewonersgroepen bleven 

wel betrokken in het ontwerpproces tijdens vergaderingen 
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3.4 BEWONERSPARTICIPATIE VANAF DE beleggers te betrekken. Hierdoor moesten gemeenten 

JAREN '90 sterker gaan onderhandelen en coördineren in het 

ontwerpproces (Verhage, 2003 ). De gemeenten hebben nog 

Vanaf de jaren '90 staan professionele actoren er niet altijd wel de volgende verantwoordelijkheden in de stedelijke 

meer voor open dat bewonersgroepen kunnen adviseren vernieuwing: 

of coproduceren (participatieniveaus drie en vier) bij Herontwerpen en beheren van de openbare ruimte. 

het herontwerpen van binnenstedelijke woonbuurten 

en -wijken. Bij de toepassing van de oude vormen 

van bewonersparticipatie kunnen bewonersgroepen en 

individuele bewoners vaak slechts worden geïnformeerd 

of geraadpleegd (participatieniveaus één en twee). 

Aangezien de woningmarkt de laatste jaren is omgeslagen 

van aanbodmarkt naar vraagmarkt, wordt er gezocht naar 

methoden om bewoners te laten adviseren, coproduceren of 

zelfs meebeslissen (participatieniveaus drie, vier en vijt). 

Ontwikkelingen in de invloed van de actoren 

De decentralisatie van het woonbeleid is toe blijven nemen 

vanaf de jaren '90 doordat het Ministerie van VROM 

verder moest bezuinigen op Rijksbudgetten. Zo namen 

de investeringen vanuit het Ministerie van VROM in de 

stadsvernieuwing af van €17,1 miljard in de jaren '80 naar 

€5 miljard begin jaren '90. In de stedelijke vernieuwing 

waren de Rijksinvesteringen €3,3 miljard in 1997 en namen 

nog verder af in de 21 e eeuw (Verhage, 2003 ). In de Nota 

Ruimte (2006) benadrukt het Ministerie van VROM de 

decentralisatie onder het motto 'decentraal wat kan, centraal 

wat moet'. De rijksinvesteringen werden in 2007 dan ook 

beperkt tot 40 probleemwijken, waardoor gemeenten meer 

inspraak kregen in de stedelijke vernieuwing. 

Ondanks de decentralisering van het woonbeleid is de 

invloed van de gemeenten ook afgenomen. Om de stedelijke 

vernieuwing te kunnen realiseren moest er namelijk een 

sterkere marktwerking worden gecreëerd (Helleman, 2005). 

Met dit doel werden de woningcorporaties geprivatiseerd 

en werd geprobeerd om ook projectontwikkelaars en 
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• Uitgeven van grond, afgeven van bouwvergunningen 

en maken en wijzigen van bestemmingsplannen. 

Hierdoor hebben gemeenten een re gisserende rol in de 

eerste ontwerpfasen. 

• Vormen van visies, opstellen van kaders en vastleggen 

van afspraken op wijk- en stadsniveau. 

Vaak hebben gemeenten hiermee een sturende rol 

tussen actoren die botsende belangen hebben (KEI, 

2010). 

De invloed van de woningcorporaties is toegenomen vanaf 

de jaren '90. Dit heeft twee oorzaken: 

• Privatisering van de woningcorporaties in 1995. 

Hierdoor konden woningcorporaties zich richten 

op drie hoofddoelgroepen in de lage en midden 

inkomensklassen: 

1. De bewoners in de hogeremidden inkomensklassen, 

die waar krijgen voor hun geld en kunnen kiezen 

uit een ruim aanbod. 

2. De bewoners met lagere inkomens, die gericht zijn 

op goedkopere woningen en goede leefbaarheid in 

hun complexen en buurten. 

3. Specifieke doelgroepen, zoals ouderen en 

gehandicapten (Smeets, 2010). 

• Fusering van de woningcorporaties. 

Door de sterkere marktwerking in de stedelijke 

vernieuwing werden de kleinere woningcorporaties 

gedwongen om te fuseren. Het alternatief was dat ze 

werden overgenomen door grotere woningcorporaties. 

De fusering leidde tot bijna een halvering van het 

aantal woningcorporaties van 1995 tot 2007 (Smeets, 



2010). In veel probleemgebieden neemt vaak één 

woningcorporatie het initiatief met de gemeente. 

De toegenomen invloed van de woningcorporaties komt 

in veel binnenstedelijke probleemgebieden terug. De 

woningcorporaties zijn namelijk in het bezit van 35% van 

alle Nederlandse woningen, wat twee keer zo groot in 

vergelijking met andere West-Europese landen (KEI, 2009). 

Het woningbezit van de woningcorporaties is het grootst in 

de binnenstedelijke wijken. Zo zijn de woningcorporaties 

in de 40 probleemwijken zelfs in het bezit van gemiddeld 

61% van de woningen (KEI, 201 0). 

In enkele stedelijke vemieuwingsgebieden ZIJn ook 

projectontwikkelaars en beleggers een belangrijke rol gaan 

spelen. De betrokkenheid van deze actoren is echter niet 

zo gegroeid als de gemeenten en de woningcorporaties 

hadden gehoopt. De problemen voor projectontwikkelaars 

en beleggers bij de stedelijke vemieuwingsgebieden 

blijven de investeringsrisico's en het lagere rendement dat 

ze vaak met zich meebrengen (Verhage, 2003). Daarnaast 

heeft de recessie in de bouwsector er de laatste jaren voor 

gezorgd dat het consumentenvertrouwen in koopwoningen 

sterk is gedaald. Projectontwikkelaars en beleggers zijn 

de partijen die hier het hardst door zijn geraakt, waardoor 

ze ook minder snel het risico van investeren in stedelijke 

vernieuwingsgebieden aandurven. 

Vanaf de jaren '90 hebben de bewoners een andere rol 

gekregen in het ontwerpproces door drie ontwikkelingen: 

1. Heterogenisering van de bewoners. 

De bewoners komen niet meer grotendeels uit lage en 

midden inkomensgroepen die behoefte hebben aan 

sociale huurwoningen, waar de stadsvernieuwing op 

gericht was. De bewoners komen nu ook uit midden 

en hoge inkomensgroepen die behoefte hebben aan 

commerciële huur- en koopwoningen, waar de oude 

bewonersparticipatie methoden met representerende 

bewonersorganisaties niet op gericht zijn. 

2. Afname van de buurtbinding 

Bewoners identificeren zich minder met de gebouwde 

omgeving in hun woonbuurt Bewoners zijn ook 

minder betrokken bij de activiteiten die worden 

georganiseerd op buurt- en wijkniveau. Hierdoor is 

het minder eenvoudig om bewoners op de hoogte te 

houden van ontwerpbeslissingen. 

3. Privatisering van de woningcorporaties en de 

toegenomen invloed van projectontwikkelaars en 

beleggers. 

Het ontwerpproces IS ondoorzichtiger en minder 

voorspelbaar geworden, waardoor het een grotere 

uitdaging is geworden om de bewoners goed te 

betrekken. Ook worden bewoners vaak helemaal 

buitengesloten van de financiële overeenkomsten 

tussen de professionele actoren (Verhage, 2003). 

Door deze ontwikkelingen hebben de gebruikte methoden 

om bewonersparticipatie te stimuleren kracht verloren. 

Om bewoners meer zeggenschap te geven in het 

ontwerpproces is het Ministerie van VROM gericht op het 

stimuleren van particulier opdrachtgeverschap. In 2000 

werd aangekondigd dat dit in de 21 e eeuw zou moeten 

toenemen van 17% naar minimaal 33% (VROM, 2000). 

Als middel hiervoor werd de catalogusbouw gestimuleerd 

door onder ander Care! Weeber. Hierbij hebben de 

bewoners alleen zeggenschap op het niveau van de woning. 

De catalogusbouw is weinig toegepast in de binnensteden, 

omdat het vaak te hoge kosten en te veel risico's opleverde 

voor zelfstandige bewoners. 

Ondanks de stimuleringen 1s het particuliere 

opdrachtgeverschap gedaald naar 10% in 2007 (Bijlsma, 

2007). Om het particulier opdrachtgeverschap haalbaarder 

te maken, wordt collectief particulier opdrachtgeverschap 

(CPO) gestimuleerd. Bij het CPO kunnen de bewoners in 

groepsverband meebeslissen in het ontwerpproces van hun 
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Oude bewonersparticipatie methoden 

Figuur 3.3 Dhondt Stedebouw en Architectullr presenteert 

nieuwe plannen voor het centrum in Rucphen aan de bewoners. 

Figuur 3. 4 HiK ontwerpers laat de bewonersc.:ommissie 

Scharlakelldreej'r!en keuze maken uit geveldoeken voor Je wiik 

Overvecht in Utrecht. 
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Recente bewonersparticipatie methoden 

Figuur 3.5 Wethouder van de gemeente Liesveld overhandigt 

een symbolische c.:heque van €'/ 00.000 aan de heiVoners. 

Figuur 3. 6 Architect Nahid Kooien is in overleg met allochtone 

hewoners om de gezamenliike woonwensen te vertoten in een 

voorlopig ontJVelp voor ontmoetingsplekken voorjong en 0 11d. 



woningen en hun directe woonomgeving. Een geslaagd 

CPO project vond plaats in Liesveld (zie figuur 3.5). Het 

CPO brengt echter de volgende nadelen met zich mee: 

Het is slechts gericht op (potentiële) bewoners van 

koopwoningen. 

Niet alleen worden bewoners van (sociale) 

huurwoningen bij het CPO gedwongen om een 

woning te kopen, ook willen de grondbezittende 

projectontwikkelaars en woningcorporaties in de 

binnensteden vaak niet zomaar het initiatiefuit handen 

geven (Bijlsma, 2007). 

Het vraagt veel investeringstUd en -moeite van de 

bewoners, aangezien ze in het gehele ontwerpproces 

betrokken moeten worden. 

Dit is vooral van toepassing in de binnensteden, 

aangezien ze hier moeten samenwerken met de 

betrokken woningcorporatie of projectontwikkelaar 

die de grond ter beschikking stelt. Daarnaast dienen 

de bewoners veel te overleggen met de gemeente, 

aangezien de regelgeving in de binnensteden vaak 

complexe randvoorwaarden stelt (KEI, 2010). 

Bij de woonomgeving is het slechts gericht op de 

directe woonomgeving van de bewoners. 

In de binnensteden blijft de schaalgrootte van CPO 

projecten beperkt tot het niveau van één of enkele 

bouwblokken (KEI, 20 I 0). 

Als alternatief voor het CPO wordt ook projectmatig 

particulier opdrachtgeverschap toegepast. Hierbij 

hebben de professionele actoren al stedebouwkundige 

en architectonische uitgangspunten opgesteld voor een 

locatie. Dit vraagt minder investeringtijd en -moeite van 

de bewoners maar deze hebben hierbij geen inspraak meer 

in de woonomgeving. 

Naast de particulier opdrachtgeverschap projecten 

wordt geëxperimenteerd met andere methoden van 

bewonersparticipatie. Zo worden wijkbudgetten toegepast 

m woonwijken. Hierbij kunnen bewoners meebeslissen 

(participatieniveau vijf) bij ingrepen in de woonomgeving. 

De wijkbudgetten methode brengt echter de volgende 

nadelen met zich mee: 

Wijkbudgetten worden vooral ingezet bij het aanpakken 

van de sociale problemen in de wijk (Hofman, 2004). 

Zo blijkt uit onderzoek in 160 gemeenten dat slechts 

15% van de wijkbudgetten wordt ingezet voor de 

aanpak van ruimtelijke problemen in de openbare 

ruimte (Ankeren, 2009). 

Bewoners kunnen vaak slechts enkele wijkaandelen 

per jaar inzetten, waardoor dit vooral wordt gedaan 

bij kleinschalige ingrepen in de directe woonomgeving. 

Een andere bewonersparticipatie methode die vaker wordt 

toegepast in binnenstedelijke woonbuurten en -wijken is 

de woonatelier methode. Deze methode is in de eerste 

plaats gericht op het activeren van allochtone bewoners, 

aangezien deze niet altijd goed bereikt kunnen worden 

in het ontwerpproces van hun woning en woonomgeving 

(Phagoe, 2005). Zo werd de woonatelier methode toegepast 

voor een allochtone zelforganisatie in Den Bosch (zie 

figuur 3.6). De woonatelier methode brengt de volgende 

nadelen met zich mee: 

Het vraagt veel investeringstUd en -moeite van de 

bewoners. 

Vaak is het slechts gericht op het voorbereiden 

van (allochtone) bewoners op het coproduceren of 

meebeslissen (participatieniveau vier en vijf) bij het 

maken van een stedebouwkundig herontwerp. Aan 

het einde van gemiddeld tien bijeenkomsten bepalen 

de betrokken gemeente en woningcorporaties wat er 

wordt gedaan met de voorlopige voorstellen (Phagoe, 

2005). 

Het is vooral geschikt voor kleinschalige projecten, 

aangezien er slechts 15 tot 20 bewoners mee kunnen 

doen aan een woonatelier project (KEI, 2010). 
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Gevolgen voor de bewonersparticipatie 

Professionele actoren staan er niet altijd meer voor open 

dat bewonersgroepen kunnen adviseren of coproduceren 

(participatieniveaus drie en vier). Dit gebeurt vaak vanuit 

de volgende argumenten: 

Het kost tijd, geld en moeite om bewoners langdurig 

te betrekken. 

Bewoners zouden over onvoldoende professionele 

kennis bezitten. 

Bewoners zouden niet open staan voor collectieve 

belangen. 

Bewoners zouden niet open staan voor vernieuwende 

ideeën. 

De deelnemende bewoners zouden geen goede 

afspiegeling zijn van alle bewoners m het 

probleemgebied (Marissing, 2005.2; Pröpper, 2005). 

debat plaats te laten vinden (Engbersen, 2004). Daarnaast 

kunnen actieve bewoners later het gevoel krijgen dat het 

proces toch volledig door de professionele actoren wordt 

geregeld. Hierdoor verliezen bewoners hun interesse om 

te participeren en kunnen ze de professionele actoren zelfs 

gaan tegenwerken (Marissing, 2005.2). 

Als bewoners de kans krijgen om actief te participeren, 

zijn de participatie methoden vaak specifiek gericht op 

bewoners van koopwoningen, kleinschalige projecten of 

sociale problemen. De charrette methode is wel gericht 

op alle soorten bewoners, de professionele actoren, 

buurt- en wijkniveau en de ruimtelijke problemen. Deze 

methode is in Nederland echter incidenteel toegepast, 

zowel bij nieuwbouw- als bij herstructureringsprojecten. 

Het van oorsprong Engelse bedrijf ' Overes Interactieve 

Planontwikkeling' heeft deze methode in 2006 voor het eerst 

toegepast in Nederland (KEI, 2009). Omdat de ebanette 

In situaties waar bewonersgroepen actief kunnen projecten in Nederland nog in ontwikkeling zijn en nog 

participeren, worden individuele bewoners vaak niet meer 

actief betrokken. Dit komt doordat individuele bewoners 

vaak weinig contact hebben met de bewonersgroepen en 

alleen passief kunnen participeren bij inspraakavonden 

en informatiebijeenkomsten (Marissing, 2005.2; Pröpper, 

2005). Zo gebeurde dit in Rucphen toen de nieuwe 

centrumplannen werden gepresenteerd (zie figuur 3.3 op 

de vorige pagina). 

Vanwege de angst van de professionele actoren voor 

onnodige discussies, compromissen en vertragingen in het 

ontwerpproces, mogen bewoners soms hoogstens meepraten 

over relatief onbelangrijke zaken wanneer de belangrijke 

beslissingen al genomen zijn (Pennen, 2009). Zo gebeurde 

dit in Overvecht in Utrecht toen de bewonerscommissie 

een keuze mocht maken uit geveldoeken (zie figuur 3.4 op 

de vorige pagina). Ook komt het voor dat bewoners wel 

al actief betrokken worden vanaf een vroege ontwerpfase, 

maar dat de bewoners te weinig worden uitgedaagd om het 
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niet geëvalueerd zijn op de actieve bewonersparticipatie, 

kunnen hier nog geen conclusies uit worden getrokken. 

In enkele woonbuurten en -wijken was de toegepaste 

bewonersparticipatie wel gericht op sociale huurwoningen, 

buurtniveau en ruimtelijke problemen. Zo was dit het 

geval in de Rode en Witte wijk in Waalwijk en in de 

Zeeheldenbuurt in Groesbeek, waar verder op in wordt 

gegaan in hoofdstuk 7. 



3.5 CONCLUSIE 

In de jaren '70 leverde het coproduceren en meebeslissen 

(participatieniveaus vier en vijf) van alle bewoners 

van sociale huurwoningen bij het herontwerpen van 

woningen en woonomgeving te veel negatieve gevolgen 

op. Om dit aan te pakken werd de bewonersinvloed 

verminderd in de jaren '80. Het adviseren of coproduceren 

(participatieniveaus drie en vier) van bewonerscommissies 

zorgde er voor dat de meeste bewoners ingrepen vanuit 

de gemeenten en sociale woningcorporaties accepteerden. 

Vanaf de jaren '90 is er echter een verschuiving geweest 

in de invloed van zowel de professionele actoren als van 

de bewoners. De verschuiving heeft er voor gezorgd 

dat oude bewonersparticipatie methoden niet meer 

toepasbaar zijn om zowel de individuele bewoners als de 

bewonersgroepen actief te laten participeren. Omdat de 

behoefte aan bewonersinspraak is gegroeid, wordt er de 

laatste jaren geëxperimenteerd met bewonersparticipatie 

methoden waarbij bewoners actief kunnen participeren. 

Deze methoden brengen echter nadelen met zich mee, 

zoals de beperking tot alleen koopwoningen of een klein 

probleemgebied. Door de nadelen is de toepasbaarheid van 

recente actieve bewonersparticipatie methoden beperkt in 

bümenstedelijke woonbuurten en -wijken. 
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HOOFDSTUK4 

HET NEW URBANISM 

Figuur 4.1 Het Charter ofNew Urbanism met Je 27 

hoofdprincipes, ondertekend door de NU leden in I 99n. 
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4.1 INLEIDING 

Binnen het NU wordt de charrette methode standaard 

toegepast om de bewoners te laten adviseren (niveau 

drie van de participatieladder) of coproduceren 

(participatieniveau vier) bij het maken van een 

stedebouwkundig (her)ontwerp. De oprichters van het NU 

waren architecten en stedebouwkundigen die vanaf de jaren 

'70 oplossingen zochten voor de negatieve gevolgen van de 

grootschalige suburbanisering in de VS. Deze architecten 

en stedebouwkundigen kwamen vanaf 1992 jaarlijks op 

congressen bij elkaar, zodat ze konden gaan samenwerken 

met gelijkgestemde planners, ingenieurs, journalisten, 

advocaten, staatsambtenaren en betrokken burgers. In 

1996 werd het NU officieel opgericht toen het Charter 

of New Urbanism werd ondertekend door alle leden (zie 

figuur 4.1 ). Inmiddels zijn er al meer dan 600 NU projecten 

gebouwd en bestaat het NU uit 3000 leden (Bond, 2008). 

Om een overzicht te krijgen van het NU wordt ingegaan op 

de suburbanisering in de VS, de ruimtelijke NU concepten 

en de ondersteunende middelen. 



4.2 SLIBURBANISERING IN DE VS 

Het NU is een stroming binnen het grootschalige Smart 

Growth netwerk. De Smart Growth stromingen en 

netwerken hebben een gezamenlijk doel: het aanpakken 

van de ongebreidelde suburbanisering in de VS. 

Oorzaken en negatieve gevolgen van de 
suburbanisering 

kon plaatsvinden. Ook voor midden inkomensklassen 

was het namelijk haalbaar geworden om een vrijstaande 

eengezinswoning in suburbane woonbuurten of -wijken te 

kunnen kopen en een auto als vervoermiddel naar de stad 

te kunnen gebruiken. Planologische functionele kaarten 

waren de basis voor het ontwerpen van suburbane woon-, 

winkel- en werkgebieden. 

Het NU reageert op de negatieve gevolgen van de 

'ongebreidelde' suburbanisering: 

Oorspronkelijk was de suburbanisering in de VS een reactie • Inefficiënte bebouwing in het landschap. 

op de ongezonde leefcondities in de binnensteden aan het 

begin van de 20c eeuw. De hoge bebouwingsdichtheid 

in de binnensteden had namelijk drukke en ongezonde 

leefcondities opgeleverd. 

Om een alternatief te kunnen bieden voor de 

binnensteden was de overheid er na de Eerste Wereldoorlog 

op gericht om de aanleg van suburbane woonbuurten en 

-wijken te bevorderen. Vanaf de jaren '30 kon dit pas 

op grotere schaal tot uiting komen door de opkomst van 

de auto en de aanleg van snelwegen. In deze jaren vond 

echter ook een zware economische depressie plaats. De 

overheid reageerde hierop door bewoners sneller geld uit te 

lenen voor standaard eengezinswoningen, zodat efficiënte 

massaproductie gebruikelijk kon worden. De toename van 

de aanleg van suburbane woonbuurten en -wijken en de 

toename van de massaproductie van woningen zorgden er 

voor, dat de invloed van private projectontwikkelaars en 

planologen in het ontwerpproces toe ging nemen. 

Bij bet ontwerpen van de suburbane woonbuurten en 

-wijken werd vaak gebruik gemaakt van het modernistische 

functionele stad concept, dat in de jaren '30 op was 

gekomen. Dit concept was gericht op het creëren van 

licht, lucht en ruimte en op het scheiden van functies en 

verkeerssoorten. 

Na de Tweede Wereldoorlog zorgde toename van de 

welvaart er voor dat de suburbanising op grote schaal 

Oorzaken hiervan waren de lage bebouwingsdichtheid 

en het beperkte uitzicht op de groene omgeving 

10 suburbane woongebieden. Zo liggen de 

bebouwingsdicbthcden van suburbane woongebieden 

soms slechts tussen vijf en tien woningen per hectare 

(Duany, 2000). Ook ontbraken hier groeigrenzen, 

waardoor de woongebieden onbeheerst werden 

uitgebreid. Zo is dit gedaan in Albuquerque in New 

Mexico (zie figuur 4.2). 

Groei van de afhankelijkheid van de auto. 

Dit kwam doordat winkels, bedrijven en voorzieningen 

steeds meer in grootschalige vorm langs snelwegen en 

FiE,;ruur 4.2 Ongebreidelde suburbanisering i11 een suburbaan 
woongebied in Albuquerque in New Mexico. 
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Figuur 4. 3 Dominante parkeerplaatsen in een binnenstedelijk 
woongebied in Santa Ana in Califnmii'. Dit woongehied is 
herontworpen door NU ontwerpbureau Moule & Polyzoidt's. 

Figuur 4.4 Inspraakavond waarbij Je bl'W0111!r.l· van de Pl"n 
Stone buurt in Greenvil!e in South Carolina op nivean 2 konden 
participeren 
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niet meer m de suburbane 'woongebieden' werden 

gebouwd. Ook werd er meer geïnvesteerd in de aanleg 

van snelwegen, wat ten koste ging van openbaar 

vervoersvoorzieningen in suburbane woongebieden. 

Toename van de ruimtelijke segregatie van de 

bevolking. 

Suburbane woongebieden trokken vooral gczmnen 

met kinderen aan die gcmeenschappelijke kenmerken 

hadden, zoals dezelfde inkomensklassen. Hierdoor was 

wonen in de binnenstedelijke woongebieden steeds 

meer bestemd voor alleen lagere inkomensklassen met 

sociale huurwoningen. Ook werd 'het gebruikelijk dat 

alleen de lagere inkomensklassen gebruik maakten van 

openbaar vervoersvoorzieningen. 

Afname van het gebruik van de openbare ruimte door 

voetgangers. 

Doordat er minder grenzen werden gesteld aan de 

grootte van de nieuwe bebouwing, kwam de menselijke 

maat steeds minder goed terug in de openbare ruimte. 

Dit werd versterkt door de aanleg van grootschalige 

bouwblokken, autowegen en parkeerplaatsen. Een 

voorbeeld hiervan is een woongebied in Santa Ana in 

Californië (zie figuur 4.3) 

Beperkte inspraak van de bewoners. 

In de suburbane woongebieden kregen bewoners vaak 

zeggenschap over hun woning vanuit de methode 

van cataloguswoningcn. Omdat projectontwikkelaars 

vaak slechts enkele typen woningen aanboden, was de 

keuze van de bewoners beperkt. In binnenstedelijke 

woongebieden werden bewoners van sociale 

huurwoningen vaak afgekocht om te verhuizen naar 

een andere buurt of wijk. 

Bij het (her)ontwerpen van de woonomgeving 

in binnenstedelijke en suburbane woongebieden 

werden de bewoners meestal pas op het einde van 

het ontwerpproces betrokken (Katz, 1994). Hierdoor 

konden de bewoners vaak slechts worden geïnformeerd 



of geraadpleegd (participatieniveaus één en twee). Zo 

werd dit gedaan in de Plan Stone buurt in Greenville 

(zie figuur 4.4). 

Smarth Growth 

Om een alternatief voor de ongebreidelde suburbanisering 

te kunnen geven zijn architecten, stedebouwkundigen en 

andere professionele actoren de 'Smart Growth' principes 

toe gaan passen: 

Creëer gemengde functies. 

Ontwerp vanuit de principes van het compacte bouwen. 

Creëer uitgebreide keuzes in de huur/koop van 

bestaande en nieuwe huisvesting. 

Creëer beloopbare buurten. 

Stimuleer karakteristieke, aantrekkelijke 

gemeenschappen met een sterk gevoel van plaats. 

Behoed het landschap: open ruimte, bouwland, 

natuurschoon en kritische milieu-gebieden. 

Versterk de ontwikkeling van bestaande 

gemeenschappen. 

Creëer uitgebreide keuzes m de mogelijkheden van 

transport. 

Maak de ontwikkelingsmogelijkheden voorspelbaar, 

eerlijk én kostenefficiënt 

Stimuleer de samenwerking tussen de buurtbewoners 

en de professionele actoren in het ontwerpproces. 

De Smart Growth principes van compacte gemeenschappen 

en steden werden vanaf het begin van de jaren '70 voor 

het eerst gepropageerd (NCAT, 2009). Het Smart Growth 

netwerk werd net als het NU in 1996 officieel opgericht. 

Door de oprichting van het netwerk kunnen de NU leden 

makkelijker in contact komen met de leden van de 31 

andere Smart Growth stromingen en netwerken. Dit 

verbindt verschillende vakgebieden zoals milieugroepen, 

historische behoudsorganisaties, professionele associaties, 

projectontwikkelaars en lokale en staatsentiteiten. Het 

NU is de grootste stroming waarbinnen de Smart Growth 

principes wordt toegepast om tot concrete resultaten te 

komen in de nieuwbouw en de herstructurering van buurten 

en wijken. 
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4.3 RUIMTELIJKE CONCEPTEN DIE 

BINNEN HET NU WORDEN TOEGEPAST 

TND en TOD concepten 

De TNO en TOD concepten gebruiken de volgende 

Het NU past de Smart Growth principes voor het ontwerpen richtlijnen voor het maken van een stedebouwkundig (her) 

toe vanuit twee ruimtelijke concepten: Traditional ontwerp: 

Neighborhood Development (TNO) en Transit-oriented De buurt heeft een duidelijk centrum. Vaak is dit een 

Development (TOD). Deze concepten zijn traditionalistisch plein of een park, maar het kan ook een straathoek met 

omdat ze worden gebruikt als reactie op de grote snelheid en een openbare voorziening zijn. 

de slechte manier waarop de recente gebouwde omgeving De buurt heeft ook een duidehjkc rand waarbuiten 

is verandererd. Traditionalisten missen het organische 

verband tussen bestaande en nieuwe bebouwing. Om dit 

voor elkaar te krijgen streven traditionalisten naar het 

gebruik van de middelen waarmee steden traditioneel zijn 

gemaakt: vakmanschap en ambachtelijkheid, samenhang 

in stad en landschap en authenticiteit (lbelings, 2004). 

De oprichters van de NU concepten bouwen vanaf 

het einde van de jaren '70 al voort op eerdere ruimtelijke 

concepten, om te reageren op de negatieve gevolgen van 

modermistiscbe concepten. Zo bouwen de New Urbanists 

voor een belangrijk gedeelte voort op richtlijnen van twee 

ruimtelijke concepten uit het begin van de 20e eeuw: 
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Het Tuinstad concept. Dit was gericht was op het 

creëren van woongebieden met gemengde functies , 

die onderling verbonden zijn door middel van OV 

voorzieningen. 

Het City Beautiful concept. Dit bad richtlijnen voor 

voor het creëren van een publiek centrum in een 

woonbuurt en bet klein houden van de omliggende 

woningen en openbare ruimte. 

groei niet meer plaats kan vinden. 

De buurt heeft gemengde functies. Openbare 

voorzieningen zoals basisscholen en kerken komen 

vaak terug in het centrum van de buurt, winkels en 

werkplaatsen vaak aan de grotere wegen. 

De meeste woningen liggen op 5 minuten loopafstand 

van het centrum van de buurt. 

Er is een basisschool op 5 minuten loopafstand 

en kleine speelveldjes op niet meer dan 3 minuten 

loopafstand om de buurt toegankelijk voor kinderen te 

maken. 

Er is een grote variatie in woningtypes zodat jonge en 

oude, gezonde en beperkte, alleenstaande en gezins-, 

en arme en rijke bewoners in de buurt kunnen wonen. 

Straten binnen de buurt vormen een aaneengesloten 

netwerk zodat verkeerscangestie wordt verspreid. Met 

behulp van hiërarchie in de routes worden voetgangers 

en auto's zo goed mogelijk gescheiden. 

Straten hebben een relatief smal straatprofiel en 

zijn gericht op actief gebruik door de voetganger. 

Bomen bieden voldoende schaduw en remmen het 

autoverkeer, straatmeubilair biedt mogelijkheden voor 

de voetganger. 

De semi-openbare ruimte is gericht op actief gebruik 

door de voetganger. In het centrum van de buurt 

grenzen gebouwen direct aan de straat en naar de rand 

van de buurt wordt de overgang groter. 

Parkeerplaatsen en garagedeuren grenzen alleen bij 



TND lfOD 

Niveau waar het zich in de eerste plaats op richt De buurt De wijk en het stadsdeel 

Raamwerk voor het concept pe compacte opbouw van de buurt lEen regionaal hoogwaardig 

bv systeem 

tentraai in de buurt Een centrum met openbare [Een OV voorziening 

, buurtvoortzieningen 

Afstand tussen het centrum en de rand van 1400 Meter 

de buurt 

Hoeveelheid inwoners die binnen 5 minuten 100% 

loopafstand van het buurtcentrum woont 

Verkeersnetwerk ''ïjnmazig 

Tabel 4. 1 Verschillen tussen de TND en TOD concepten 

uitzondering aan de straat. Parkeren gebeurt in de 

eerste plaats via achterwegen of onder de grond. 

Private gebouwen moeten zich in de architectuur 

schikken naar omliggende bebouwing. Prominente 

publieke gebouwen, zoals scholen of kerken, hoeven 

dit niet en worden gebouwd aan het einde van een 

zichtlijn of in het centrum (Katz, 1994 ). 

~67 Meter 

flO% 

I -

!Overzichtelijk 

wonmgcn, kantoren, een ondergrondse parkeergarage en 

een binnenplaza gecombineerd. 

Het TNO concept wordt in de praktijk het meeste 

toegepast. Een belangrijke reden hiervan is dat het op 

kleiner niveau flexibeler kan worden toegepast dan het 

TOD concept, waardoor het beter kan worden aangepast 

aan de lokale omstandigheden. Dit maakt het ook logischer 

om het TNO concept te gebruiken bij het herontwerpen 

De TNO en TOD concepten hebben hiermee zeer duidelijke van probleemgebieden. 

ontwerpregels gemaakt voor de buurtvoorzieningen, de 

overgang van de private naar de openbare ruimte, en de 

openbare ruimte. Hocwel de concepten dezelfde richtlijnen 

hebben verschillen ze op enkele hoofdpunten (zie tabel 

4.1). Het TND concept is vooral gericht op het maken van 

compacte en bewandelbare buurten. Een bekend voorbeeld 

hiervan is Scaside in Florida (zie figuur 4.5 op de volgende 

pagina). Deze woonbuurt was in 1979 gebouwd en is later 

benoemd tot het eerste officiële NU project. 

Het TOD concept is vooral gericht op het maken van 

buurten rondom een hoogwaardig openbaar vervoer 

systeem (zie tabel 4.1). Een voorbeeld hiervan is het Del 

Mar station in Pasadena (zie figuur 4.6 op de volgende 

pagina). Op blokniveau worden hierbij een light rail station, 

Om de ontwerpregels beter toepasbaar te maken in de 

praktijk gebruiken de NU ontwerpbureaus, die meestal 

gericht zijn op zowel architectuur als stedebouw, de 

volgende middelen: 

Het Transeet diagram'. 

Hiermee worden de soorten dichtheden m de buurt 

schematisch ingedeeld, zodat hier vanuit richtlijnen 

voor het ontwerp voor de overgang tussen de private 

en de openbare ruimte worden gegeven. 

De 'Urban codes'. 

Hierin worden de richtlijnen voor de openbare 

ruimte beschreven, zodat hier vanuit een keuze kan 

worden gemaakt voor passende woningtypen en 

33 



Figuur 4.5 TND project: ,'·)t;;aside woonbuurt in F!orida van 
ont1\'Crpbureau DPZ. 
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Figuur 4.6 TOD proj ect: Del Mar station in Pasadena, 
Ca!ifomië van ontwerp fmreau Mou!e & Pofvzoides. 



architectuurstij Jen. 

De 'Architectural design guidelines '. 

Hierin worden de richtlijnen voor de architectuur 

beschreven, zodat er zeer gedetailleerde grenzen voor 

het ontwerp van de afzonderlijke gebouwen kunnen 

worden gemaakt. 

Omdat de ontwerprichtlijnen gericht zijn op het vcrzekeren 

van een stedebouwkundig (her)ontwerp dat binnen de 

NU ontwerpregels gemaakt is, blijven er nog weinig 

mogelijkheden voor het ontwerp van de individuele 

architectuur van de bebouwing over. 

Kritiek op de NU concepten 

De concepten worden door de New Urbanists niet alleen 

traditionalistisch maar zelfs nieuw-traditionalistisch 

genoemd. Volgens Duany ZIJn traditionalistische 

concepten biJmen het NU niet alleen aangepast aan de 

huidige leefbehoeften en constructicmethoden. Ook 

leidt de toepassing van NU concepten volgens Duany 

tot milieuvriendelijke, sociaal verantwoordelijke en 

economisch duurzame oplossingen (2003). 

In de praktijk blijken de hoge doelstellingen van de 

wordt is het behalen van voldoende levensvatbaarheid van 

de buurtwinkels (Martin, 2003 ). Ook zorgt de toepassing 

van harde ontwerprichtlijnen er voor dat het NU niet snel 

tot originele architectuur leidt (Eilis, 2002; Ibelings, 2004) 

In de praktijk is bet vaak onmogelijk om volledig te 

voldoen aan de hoge doelstellingen van het NU. Dit komt 

ten eerste door het gebruik van de harde ontwerprichtlijnen. 

Ten tweede zijn de homogenisering van woonbuurten, de 

standaardisering van het autogebruik en de afname van 

buurtbinding nooit zo ver terug te brengen als de leden van 

bet NU beweren. Desondanks weet het NU wel de grootste 

tegenreactie te geven op de negatieve gevolgen van de 

suburbanisering in de VS (Ellis, 2002; Fulton, 1996). 

Toepasbaarheid van de NU concepten 
bij het herontwerpen van Nederlandse 
binnenstedelijke woonbuurten of -wijken 

In Nederland is het oorspronkelijke concept van de 

functionele stad lang niet zo grootschalig toegepast als 

in de VS. Dit is terug te zien in de verschillen tussen 

binnenstedelijke woonbuurten en -wijken in de VS en in 

Nederland: 

NU concepten echter niet altijd te zijn gehaald. Zo is • In Nederlandse binnensteden is de woningdichtheid 

dit te zien in de eerste NU wijk Seaside in Florida. De 

prijzen van de woningen in deze wijk stegen na de bouw 

zo snel, dat het slechts een homogene groep van blanke 

middenklassers aan wist te trekken, terwijl het NU zich 

juist tegen deze homogeniteit af probeert zetten. Dit vond 

ook plaats in de bekende Cclebration wijk in Florida, die 

in 1996 voor de Disney corporatie is gebouwd (Moran, 

2001). In de meeste NU wijken worden niet alle doelen 

gehaald, die aan het begin van het ontwerpproces waren 

aangekondigd. Dit is vooral terug te zien is in de geringe 

diversiteit van de huishoudens en de slechte betaaibaarheid 

van de woningen voor lagere inkomensklassen (Krier, 

2003; Martin, 2003). Een ander doel dit niet vaak gehaald 

groter dan in de VS. 

De Smart Growth richtlijnen m de VS zijn gericht 

op minimaal 40 woningen per hectare, terwijl dit 

al de minimale woningdichtheid is in Nederlandse 

binnensteden. De oorzaak van de hoge woningdichtheid 

in Nederland is dat de Rijksoverheid na de Tweede 

Wereldoorlog groeigrenzen beeft aangelegd voor de 

bouw van suburbane woonbuurten en -wijken. 

In Nederland hebben binnensteden gemengde functies, 

terwijl veel Amerikaanse binnensteden hoofdzakelijk 

bestaan uit hoge kantoorflats. 

Dit komt doordat de Nederlandse stadscentra eeuwen 
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Amerikaanse binnenstedelijke woonbuurten en -wijken !Nederlandse binnenstedelijke 

!Normale buurten en -wijken Hope VI buurten ~oonbuurten en -wijken 

ii-Joofdzakelijk bewoners van Bewoners van koopwoningen 

koopwoningen (gemiddeld 70%) meestal minder dan 40%) 

~ewoners van commerciële Bewoners van commerciële 

!huurwoningen I"! uurwoningen 

Soms ook bewoners van sociale Bewoners van sociale huurwoningen Bewoners van sociale huurwoningen 

huurwoningen 

Tabe/4.2 Verschillen tussen bewoners van Amerikaanse en Nederlamhe binnenstedelijke II'Oonhuurten e11 -wijken 
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geleden ZIJn opgebouwd vanuit gemengde functies, 

terwijl veel Amerikaanse stadscentra meestal alleen 

bestaan uit winkels en kantoorgebouwen uit de 

tweede helft van de 20c eeuw. Ook de Nederlandse 

binnenstedelijke woonbuurten werden tot in de jaren 

'70 standaard opgebouwd met buurtcentra. Zo werd 

het idee van 5 minuten loopafstand toegepast in 

(vroeg-)naoorlogsc woonbuurten. Veel Amerikaanse 

binnenstedelijke woonbuurten werden echter niet 

standaard opgebouwd met buurtcentra. 

In Nederlandse binnensteden heeft de auto een minder 

dominante rol gekregen dan in de VS. 

Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer is in 

Nederland gebruikelijk geworden en gebleven vanaf 

het begin van de 20• eeuw. Dit heeft er voor gezorgd 

dat het fijnmazige verkeersnetwerk en de kleinschalige 

straatprofielen in de binnensteden veel minder op de 

auto zijn gericht dan in Amerika. 

In Nederland is er een minder harde scheiding tussen 

de inkomensklassen in de binnensteden dan in de VS. 

Dit komt doordat woningsoorten in de binnensteden 

in de VS homogener zijn verdeeld dan in Nederland 

(zie tabel 4.2). De Hope VI buurten zijn door de 

overheid in 1992 aangewezen om hier grootschalige 

sloop van sociale huurwoningen te voorkomen. In 

deze binnenstedelijke probleemgebieden vond vaak 

grootschalige sloop plaats, omdat bewoners van 

sociale huurwoningen door de gemeenten konden 

worden afgekocht. De invoering van het Hope VI 

reguleringsplan heeft gezorgd voor de bouw van 

gemengde buurten met buurtvoorzieningen, in plaats 

van grootschalige nieuwbouwbuurten met commerciële 

woningen. Veel Hope VI buurten zijn NU projecten. 

In Nederlandse binnensteden zijn de woningen 

kleinschaliger engestandaardiseerder opgebouwd dan 

in de VS. 

Dit komt doordat een groot deel van de Nederlandse 

binnensteden na de Tweede Wereldoorlog ts 

opgebouwd door de Rijksoverheid, die toen moest 

besparen. Hierdoor is de architectuur eentoniger dan 

in de binnensteden in de VS en is de aandacht gericht 

op openbare gebouwen zoals kerken en buurthuizen. 

De probleempunten waar de NU concepten op reageren, 

komen nauwelijks terug in de Nederlandse binnenstedelijke 

woonbuurten en -wijken. Hier is de toepasbaarheid van de 

NU concepten dan ook kleiner. Een andere oorzaak van de 

de kleine toepasbaarheid van de NU concepten is dat het niet 

meer mogelijk is om vooraf bepaalde stedebouwkundige 

concepten in Nederlandse probleemgebieden toe te passen. 

Dit komt door randvoorwaarden zoals een beperkt aantal 

vrije kavels, hoge grondprijzen en hinderende regelgeving 

(Bijlsma, 2007). 
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Figuur 4. 7 Resultaat van de 7-daagse charrette in Kendalf 
in Florida. Untwc1pburau Dover Koh! & Partners en DPZ 
werkten hier samen met de staatsregerinK. de gemeente, 
projectontwikkelaars. winke!eigenuars en bewoners .. 

Figuur 4.8 Boek met publicaties over de eval11utie en de 
toekomst van het NU Het is :::awel geschreven door NU leden 
uls door stedebouwkundigen zoals Alcxande1; Kricr en Soja. 
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4.4 MIDDELEN DIE DE TOEPASSING VAN 

DE NU CONCEPTEN BEVORDEREN 

Eerst wordt ingegaan op de charrette methode, die wordt 

toegepast om de betrokkenheid van de actoren in het 

ontwerpproces te verbeteren. Vervolgens worden de 

congressen en educatieve middelen genoemd die voor de 

NU leden beschikbaar zijn. 

Charrette methode 

Net als bij de ruimtelijke concepten bouwt het NU bij de 

charrette methode voort op een eerder toegepaste methode. 

De term charrette vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw in de 

École des Beaux Arts universiteit in Parijs, waar de term 

voor het eerst werd toegepast. Charrette betekent kleine 

kar om te verwijzen naar de laatste inspanningen van 

architectuurstudenten om de deadline voor hun projecten 

te halen. Hun ontwerptekeningen werden namelijk op 

het laatste moment verzameld op een kar waarop ze hun 

tekeningen afmaakten, die ze op het allerlaatste moment 

naar hun professoren bracht. 

De charrette methode is in de VS in 1948 voor het eerst 

toegepast. Toen kon een architectenbureau de ontwerpen 

voor twee nieuwe scholen niet goed overbrengen bij de 

schoolbesturen. Als noodoplossing had hetarchitectenbureau 

de schoolbesturen een week actief betrokken in het 

ontwerpproces, waarna de ontwerpen unaniem werden 

goedgekeurd (Lennertz, 2006). 

Vanaf de jaren '50 wordt de charrette methode toegepast in 

de VS. Niet alleen om de professionele actoren bij elkaar 

te krijgen, maar ook om de bewoners actief te betrekken 

in het ontwerpproces. Binnen het NU heeft Duany de 

charrette methode in 1979 meteen toegepast bij het maken 

van het stedebouwkundig ontwerp voor Seaside in Florida. 

Omdat dit een nieuwe, suburbane woonwijk was, waren 



vooral bewoners van nieuwe koopwoningen de betrokken 

actoren binnen de groep consumenten die actief konden 

participeren in het ontwerpproces. 

Vanaf de tweede helft van de jaren '80 zijn jaarlijks in 

de VS honderden charrettes georganiseerd. Een voorbeeld 

hiervan is de charrctte in Kendali in Florida, die heeft geleid 

tot een stedebouwkundig herontwerp van de binnenstad 

(zie figuur 4.7). 

Congressen en educatieve middelen 

De CNU leden krijgen ieder de kans om vanuit de hele VS 

bij elkaar te komen bij de CNU congressen. Deze hadden 

oorspronkelijk dezelfde doelen als de CIAM congressen: 

het opstellen van een Charter met stedebouwkundige en 

architectonische basisregels om betrokkenen met dezelfde 

hoofddoelen samen te kunnen laten werken. Na 1996 werd 

er binnen het NU ook doorgegaan met het organiseren van 

de jaarlijkse bijeenkomsten. Hier komen vaak meer dan 

1000 betrokkenen vanuit verschillende vakgebieden op 

af. Er wordt vaak themagericht gesproken over ideeën die 

hiermee door kunnen ontwikkelen bij de leden van het NU 

(Duany, 2000). 

Naast de congressen worden er op kleinere schaal 

discussies gehouden op websites, email lijsten en via 

lezingen. De discussies zijn vaak gespecialiseerder dan 

de jaarlijke congressen. De resultaten van de disucssies 

worden naderhand ook openbaar uitgebracht, zoals de 

Council Report en de New Urban Post (Ellis, 2002). 

Ook wordt er vcrder uitgewerkte NU literatuur 

uitgebracht: zowel overziehtsboeken van een congres 

als specifieke publicaties. Zo in 2008 het bock New 

Urbanism and beyond uitgebracht (zie figuur 4.8). Deze 

literatuur is voornamelijk semi-wetenschappelijk: er wordt 

beperkt op een wetenschappelijke manier gekeken naar de 

problematiek en de oplossingen die het NU hiervoor biedt. 

Kritiek op de middelen die de toepassing van 
de NU concepten bevorderen 

Het NU heeft minder kritiek gekregen op de toepassing 

van de charrette methode dan op de toepassing van de 

ruimtelijke concepten. Een oorzaak hiervan is dat de 

charrette methode in de praktijk vaak wordt gecombineerd 

met andere participatiemiddelen zoals algemene enquêtes 

voorafgaand aan de charrette. Een andere oorzaak is het 

contact tussen bewoners en professionele actoren via 

bewonersconunissies na de charrette (Ellis, 2002). Dat de 

charrette methode succesvol kan zijn blijkt uit het feit deze 

methode al ruim 20 jaar ook buiten het NU in de VS en 

Engeland wordttoegepast vooractieve bewonersparticipatie 

bij het maken van een stedebouwkundig herontwerp van 

woonbuurten en -wijken. 

De congressen en educatieve middelen van het NU 

leveren vaak positieve reacties op. Dit komt doordat 

deze middelen specialisten uit diverse vakgebieden met 

dezelfde doelstellingen bij elkaar brengt. Hierdoor kunnen 

de ontwerpregels betere resultaten opleveren, dan dat ze 

alleen door zelfstandige ontwerpbureaus zouden worden 

toegepast (Bodenschatz in Krier, 2003; Fulton, 1996). 
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HOOFDSTUKS 

DE CHARRETTE METHODE IN DE VS 

5.1 INLEIDING 

In theorie kunnen bewoners van NU probleemgebieden 

dus adviseren (niveau drie van de participatieladder) of 

coproduceren (participatieniveau vier) doordat de charrette 

methode standaard wordt toegepast. In literatuur zijn het 

instrumentarium, de procedures, de voordelen en de 

risico's van de methode nauwkeurig gedefinieerd. In de VS 

is in het kader van dit onderzoek deelgenomen aan twee 

charrettes: de New Hall buurt charrettes in Santa Clarita 

en de Bird Rock buurt charrette in La Jolla. Op basis van 

deze charrettes wordt geëvalueerd wat de toepassing van 

de charrette methode nu echt in de praktijk in de VS kan 

opleveren. 
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5.2 INSTRUMENTARIUM EN PROCEDURES 

VAN DE CHARRETTE METHODE 

Lennertz heeft de charrette methode beschreven in 2006. In 

deze beschrijving wordt de charrette methode opgesplitst 

in drie hoofdfases: de pre-charrette, de charrettc en de post

charrctte. De voorbereiding van de charrette vindt plaats 

in de pre-charrettc. Bewoners die hier niet bij betrokken 

worden, zijn meestal ook niet betrokken bij het maken van 

de hoofdkeuzes tijdens de charrettc zelf. Dit is vooral het 

geval als de bewoners weinig deelnemen aan activiteiten 

die in de buurt worden georganiseerd. Om kritiek op 

het eindresultaat van de charrcttc te voorkomen, dienen 

bewoners in alle drie de charrette fases actief betrokken te 

worden. 

Lennertz maakt een onderscheid tussen de betrokken 

actoren op drie niveaus: 

1. Primaire actoren. 

Dit zijn de gemeenteraad, de betrokken specialisten 

binnen de overheid, en de projectontwikkelaars. 

2. Secundaire actoren. 

Dit zijn niet-gouvcrnmentele organisaties, zoals 

bewonerscommissies. Daarnaast zijn het eigenaren van 

winkels, bedrijven of woningen die direct betrokken 

ZIJD. 

3. Overige actoren. 

Dit zijn de overige betrokkenen in de buurt, waaronder 

de individuele bewoners. 



Pre-charrette De vierde fase is het doen van haalbaarheidsonderzoek. 

Hierbij worden de algemene en specialistische 

De prc-charrctte bestaat uit vijf fases. De eerste fase is doelstellingen van de verschillende actoren verder 

het aantrekken van een ervaren projectleider. Deze heeft 

ervaring in het gezamenlijk vinden van oplossingen bij 

de toepassing van de charrette methode. De projectleider 

is een senior ontwerper binnen het ontwerpbureau of een 

externe charrette consultant. De projectleider is vooral 

gericht op bet analyseren wie de meest invloedrijke actoren 

zijn en op het efficiënt samenwerken in het ontwerpproces. 

Tijdens de tweede fase worden de actoren betrokken. De 

fase bestaat uit de volgende onderdelen: 

Primaire actoren en secundaire actoren worden 

individueel of in kleine groepen betrokken. Een 

hulpmiddel hierbij is een buurtwandeling bij de 

kennismaking. Andere hulpmiddelen zijn persoonlijke 

interviews, vergaderingen met maximaal 10 mensen, 

of workshops met maximaal 60 mensen. 

Overige actoren worden in grote groepen benaderd. 

Hulpmiddelen hierbij zijn een buurtwandeling van één 

tot twee uur, een workshop van twee tot vier uur en 

internetdiscussies (zie figuur 5.1 ). 

Op basis van bet contact met de actoren wordt een 

voorlopig Programma van Eisen (Pv E) vastgelegd met 

behulp van meetbare criteria. 

In de derde fase vindt basisonderzoek en -analyse plaats. 

Hierbij wordt het projectgebied op verschillende aspecten 

tot op het kleinste niveau onderzocht. Hulpmiddelen hierbij 

zijn GIS onderzoek en een SWOT analyse. Deze informatie 

is openbaar toegankelijk voor alle bewoners (zoals via een 

website). Dit levert het voordeel op dat critici fouten al 

eerder kunnen opmerken en dat dit niet hoeft te worden 

gedaan bij een openbare bijeenkomst waar veel andere 

bewoners bij aanwezig zijn. 

onderzocht. In onderling overleg wordt een geprioritcerde 

lijst van concrete doelstellingen gemaakt. Hiermee 

wordt de efficiëntie van de charrette vcrgroot en wordt 

tijdverspilling van de betrokkenen voorkomen. 

In de vijfde fase wordt charrette logistiek georganiseerd. 

De projectleider zorgt voor de volgende dingen: 

• Een openbaar toegankelijke projectruimte die nabij het 

projectgebied gelegen is, een passende indeling heeft, 

en makkelijk toegankelijk is voor de bewoners. 

Slaapruimte en de andere nodige faciliteiten voor het 

ontwerpteam. 

Een openbare ruimte voor vergaderingen met grote 

groepen. 

Een tijdschema met gemaakte afspraken met de 

verschillende actoren en met de openbare presentaties 

en discussiemomenten, dat openbaar vcrspreid wordt. 

Voldoende tijd voor het ontwerpteam om te kunnen 

produceren. 

Fif,.'1AUr 5.1 Overleg tussen professionele actoren en bewoners 
tijdens een pre-charrette H'orkshop. 
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Figuur 5.2 Openbare openi11g.1presentatie van de 
probleemstelling en doelstellingen 

Figuur 5. 3 Een kleine groep van een ont11·erper en he woners die 
dieper ingaan op één onMerponderdeel tijdens een <:harrette. 
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Charrette 

Nadat voor het eerst contact is gelegd met de secundaire 

actoren en de overige actoren in de pre-charrctte, wordt 

vier tot zes weken later de charrettc georganiseerd. Deze 

sneile planning wordt gedaan om de betrokkenheid van 

deze actoren in het ontwerpproces zo groot mogelijk te 

houden. De charrette duurt minimaal vier dagen. Vanwege 

de meestal beperkte tijdsmogelijkheden van de betrokkenen 

duurt de charrette maximaal zeven dagen. 

Tijdens de charrette worden drie openbare interactieve 

sessies georganiseerd voor de secundaire en overige 

actoren om hun deelname zo tijdsefficiciënt mogelijk te 

maken. Deze sessies duren maximaal 2,5 uur. 

De charrette bestaat uit vijf fases. In de eerste fase worden 

de betrokken actoren geïnformeerd en de hulpmiddelen 

georganiseerd. Aan het einde wordt het voorlopige PvE 

vastgelegd. De fase bestaat uit de volgende onderdelen: 

Presentatie van de voorlopige probleemstelling en 

doelstelling aan de betrokken binnen de primaire 

actoren. Soms ook aan het ontwerpteam, als dit dan 

pas volledig aanwezig is. 

Verkenning van het probleemgebied. Dit gebeurt in een 

vergadering met de betrokkenen binnen de primaire 

actoren en een gezamenlijke rondrit of wandeling door 

het probleemgebied. 

Eerste interactieve sessie voor de secundaire en 

overige actoren 's avonds. Hierbij wordt eerst de 

probleemstelling en de doelstellingen gepresenteerd (zie 

figuur 5.2). Vervolgens wordt hierover gediscussiëerd 

in groepen van maximaal acht personen (zie figuur 5.3). 

Deze discussies gaan in op verschillende specialismen 

en worden geleid door de leden uit het ontwerpteam. 

Zij noteren de inbreng van betrokkenen met behulp 

van ftipcharts met tekeningen en kerntekst Na de 

discussies presenteert het ontwerpteam de resultaten 



van de groepen. Op basis hiervan presenteert de 

hoofdontwerper het definitieve PvE en de invulling 

van de rest van de charrette. 

Tijdens de tweede fase worden alternatieve ruimtelijke 

concepten ontwikkeld tijdens de volgende onderdelen: 

Uitwerking van drie á vier voorlopige concepten op 

basis van de resultaten van de eerste interactieve sessie. 

Bij de uitwerking van de concepten wordt overleg 

gepleegd met de betrokkenen binnen de primaire 

actoren over de haalbaarheid van de ontwerpplannen, 

zoals de kosten en de fasering. De haalbaarheid wordt 

gemeten met behulp van de concrete doelstellingen die 

tijdens de pre-charrette gezamenlijk zijn gemaakt. 

Tweede interactieve sessie voor de secundaire en 

overige actoren 's avonds. Dit gebeurt uiterlijk 

halverwege de charrette. Bij de presentatie van 

de voorlopige concepten worden handtekeningen, 

schema's en diagrammen als hulpmiddelen gebruikt. 

Hierop volgt een groepsdiscussie, waarbij de groep 

wordt opgesplitst indien er meer dan 60 participanten 

zijn. Na de groepsdiscussie(s) presenteert de 

hoofdontwerper het voorkcursplan. Hierbij geeft hij 

aan welke concepten worden weggestreept en welke 

verder worden uitgewerkt. 

Dcderdcfaseishetuitwerkenvanhetvoorkeursplan.Opbasis 

van de resultaten van het overleg en de groepsdiscussie(s) 

met de betrokkenen binnen de verschillende actoren voegt 

het ontwerpteam de voorkeursconcepten samen en werkt 

deze verder uit. Over de problemen die er nu nog open 

zijn wordt contact opgenomen met werknemers binnen 

de primaire actoren en eventueel ook met de aanwezige 

betrokkenen binnen de secundaire en overige actoren voor 

discussie en goedkeuring van de ontwerpplannen. 

In de vierde fase wordt het voorkeursplan nog verder 

uitgewerkt in de verschillende specialisaties. Het doel is 

om de toepasbaarheid van het eindproduct van de charrette 

zo groot mogelijk te maken. In deze fase worden alleen 

werknemers binnen de primaire actoren betrokken om 

goedkeuring van de definitieve opzet van het ontwerpplan 

te garanderen. 

Tijdens de vijfde fase wordt het eindproduct afgerond en 

gepresenteerd tijdens de volgende onderdelen: 

Uitwerking van de belangrijkste gedeelten van het 

ontwerpplan tot in het kleinste detail. Eventueel 

wordt eerder contact opgenomen met de werknemers 

van de primaire actoren om hun goedkeuring van de 

definitieve opzet van het ontwerpplan al te kunnen 

garanderen. 

Derde interactieve sessie voor de betrokkenen 

binnen alle actoren 's avonds.Hierbij wordt eerst het 

eindproduct van de charrette uitgebreid gepresenteerd. 

Vervolgens krijgen de betrokkenen de kans om aan 

een groepsdiscussie deel te nemen en suggesties voor 

verbeteringen te doen. 

Presentatie van hoe het eindproduct verder zal worden 

uitgewerkt. Hierbij wordt ook aangegeven hoe de 

betrokkenen in de secundaire en overige actoren 

kunnen blijven participeren in het ontwerpproces 

(Lennertz, 2006). 

Om de duur van het ontwerpproces te versnellen is 

bet ontwerpteam bij een charrette gespecialiseerd 

m architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur, 

planologie, ontwerpregels voor toekomstige bebouwing, 

verkeerskunde, marktanalyse, economische ontwikkeling 

en handtekenen. Als deze specialisten niet in een volledig 

team zijn samengebracht kan het jaren duren voordat het 

stedebouwkundig (her)ontwcrp is goedgekeurd, waardoor 

de meeste bewoners zullen afhaken (Condon, 2008). Het 
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ontwerpteam bestaat vaak uit acht tot tien ontwerpers, Tijdens de tweede fase worden de ontwerpplannen 

maar wordt soms verkleind vanwege een beperkt budget of afgerond en vindt de eindpresentatie plaats. De fase bestaat 

een beperkte groep betrokkenen (Walters, 2007). Het is het uit de volgende onderdelen: 

meest ideaal als de verhouding van de charrette ontwerpers 

en de eventuele andere groepsleiders op de betrokkenen 

één op zes is (Condon, 2008). 

Post-charrette 

In zijn omschrijving geeft Lennertz aan dat de plannen 

na de charrette verder worden uitgewerkt en openbaar 

gepresenteerd in de post-charrette. Bij voorkeur gebeurt 

dit na vier tot zes weken (2006). 

De tijdsduur van de post-charrette wordt kort gehouden 

om de betrokkenheid van alle actoren zo groot mogelijk 

gehouden. Dit vergroot de kans dat de meerderheid bij de 

publieke zittingen goedkeuring verleent aan het definitieve 

stedebouwkundige (her)ontwerp. Ook wordt de tijdsduur 

van de post-charrette kort gehouden om te voorkomen 

dat nieuwe werknemers de plaats innemen van betrokken 

werknemers van invloedrijke actoren. Het kan namelijk 

veel tijd en moeite vragen om nieuwe werknemers te 

overtuigen van eerder gemaakte keuzes. 

De post-charrette bestaat uit twee fases . De eerste fase is 

het uitwerken van het charrette resultaat en bestaat uit de 

volgende onderdelen: 
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Contact houden met de primaire en secundaire actoren. 

Hulpmiddelen hierbij zijn interviews, vergaderingen 

en ééndaagse workshops. Soms is hierbij nog 

doelgericht onderzoek van primaire actoren nodig om 

de haalbaarheid van de verdere uitwerking van het 

ontwerp te testen. Zo is het mogelijk dat de kosten 

voor een gezamenlijk deelproject nog moeten worden 

uitgewerkt. 

Contact houden met overige actoren. Hulpmiddelen 

hierbij zijn een projectwebsite of lokale kranten. 

Eventueel een voorlaatste presentatie van de 

ontwerpplannen met openbare discussies. Dit vindt 

plaats om de betrokkenen te overtuigen die niet 

aanwezig konden zijn bij de charrette. Vooral de 

betrokkenen die nog ernstige bezwaren tegen het 

eindproduct van de charrette hadden. 

Eindpresentatie van het stedebouwkundig herontwerp 

(Lenncrtz, 2006). 

In een buurt is het bij de eindpresentatie ideaal om een 

publiek aan te trekken van 200 tot 400 betrokkenen, met 

name bewoners. Hiermee wordt voldoende draagvlak 

gecreëerd om goedkeuring te krijgen bij de uiteindelijke 

officiële publieke zittingen (Condon, 2008). 



5.3 THEORETISCHE VOORDELEN EN 

RISICO'S VAN DE TOEPASSING VAN DE 

CHARRETTE METHODE 

In theorie levert de charrette methode de volgende extra 

voordelen voor bewoners op ten opzichte van andere 

bewonersparticipatie: 

De bewoners in het probleemgebied krijgen de kans 

om te adviseren of coproduceren (participatieniveaus 

drie en vier). 

Alle bewoners in het probleemgebied krijgen de kans 

om aetiefte participeren in het ontwerpproces. 

De bewoners hoeven in het ideale scenario slechts drie 

maanden actiefbetrokken te zijn in het ontwerpproces. 

De interviews in de pre-charrette creëren een 

open en informele sfeer aan het begin van bet 

ontwerpproces. Hierdoor zullen de bewoners hun 

behoeften eerder uit durven te spreken als ze openbare 

inspraakmogelijkheden krijgen (Lcnnertz, 2006). 

De open en informele sfeer tijdens het ontwerpproces 

zorgt er voor dat de meest kritische bewoners sneller 

overtuigd raken van de nieuwe ontwerpplannen tijdens 

het ontwerpproces. Vaak gaan deze bewoners zelfs 

propaganda maken voor de definitieve ontwerpplannen 

(Lennertz, 2006). 

Het ontwerpproces waarbij het stedebouwkundig (her) 

ontwerp wordt gemaakt is kort en intensief. Hierdoor 

zullen de bewoners sneller kiezen voor actieve 

participatie en zullen ze minder snel afbaken (Watson, 

2003). 

Het contact tussen bewoners en het ontwerpteam en 

andere bewoners gaat via handtekeningen: schetsen 

die snel gemaakt kunnen worden. Hierdoor worden 

bewoners geholpen om te kunnen praten in ideeën die 

concreet en zinvol zijn (Ellis, 2002). 

Er ontstaat meer interactie t11ssen het ontwerpteam 

en de professionele actoren bij het gebruik van 

voorlopig ontwerpmateriaaL Hierdoor worden tijd en 

kosten bespaard. Er hoeven namelijk minder volledig 

uitgewerkte ontwerpplannen te worden gepresenteerd 

en aangepast tijdens het ontwerpproces (Walters, 

2007). 

De hoofdontwerper heeft de leiding en is zelfaanwezig 

tijdens de charrette. Hierdoor kan hij het ontwerpteam 

en de actoren direct begeleiden en kan hij vragen direct 

beantwoorden (Lennertz, 2006). 

Bij toepassing van de charrette methode zijn er echter ook 

extra risico's ten opzichte van andere bewonersparticipatie: 

De professionele actoren zijn niet altijd bekend met 

de charrette methode, waardoor het veel tijd en moeite 

kan vragen van het ontwerpteam om ze te overtuigen 

van de toepassing (Watson, 2003). Dit is vooral van 

toepassing bij nieuwe ontwerpbureaus die nog geen 

reputatie hebben kunnen opbouwen met de toepassing 

van de charrette methode. 

De charrette kan te los zijn georganiseerd door het 

ontwerpteam, waardoor de charrette gemanipuleerd 

en bekritiseerd kan worden door de bewoners. Dit is 

vooral een risico in probleemgebieden waar het niet 

mogelijk is om naar de behoeften van alle actoren te 

luisteren (Watson, 2003; Walters, 2007). 

Als de afvaardiging van de bewoners in de pre-charrette 

en tijdens de charrette niet representatief genoeg is voor 

alle bewoners, is bet mogelijk dat andere bewoners 

alsnog in opstand komen bij de eindpresentaties in de 

charrette en de post-cbarrette (Watson, 2003). 

De post-charrette kan alsnog lang duren doordat er lang 

gewacht moet worden op data of keuzetoezeggingen 

van professionele actoren (Watson, 2003). Hierdoor 

kan het vertrouwen van de professionele actoren en de 

bewoners alsnog verminderen. 

Als professionele actoren niet aanwezig waren tijdens 

de charrctte, is het mogelijk dat ze hun goedkeuring 
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niet willen geven tijdens de post-charrette (Watson, 

2003). Hierdoor kunnen ontwerpresultaten waar de 

bewoners hun goedkeuring voor hebben gegeven 

alsnog worden herroepen. 

Als de bewoners of de professionele actoren uiteindelijk 

geen goedkeuring geven aan het eindresultaat, gaat dit 

ten koste van de betrokkenheid van de bewoners en 

levert dit veel kosten voor de professionele actoren op. 

Zo liggen de kosten van het gehele charrette proces in 

de praktijk meestal tussen €60.000 en € 130.000 bij een 

vierdaagse charrette, waarbij de kosten van de charrette 

zelf tussen €40.000 en €60.000 liggen. De kosten 

van het totale charrette proces voor een zevendaagse 

charrette liggen rond de €250.000 (Walters, 2007). 

Deze risico's zijn dus aandachtspunten bij de toepassing 

van de charrette methode. 

Om de risico's te vermijden, worden binnen het NU de 

volgende middelen toegepast: 

De ontwerpers kunnen het ontwerpproces in handen 

houden doordat gewerkt wordt vanuit strenge 

ontwerprichtlijnen. 

De ontwerpers en projectleiders worden standaard 

Visie charrette 

!Niveau waar het zich in de eerste Het stadsdeel 

plaats op richt 

in cursussen van drie tot vier dagen opgeleid om de 

charrette methode toe te kunnen passen. 

De ontwerpers kunnen de meest invloedrijke actoren 

vast bekend maken met het NU en de charrette methode 

met behulp van een voorafgaande visie charrette (zie 

tabel 5.1) Het vergroot de kans op de goedkeuring 

van het stedebouwkundig (her)ontwcrp, indien een 

uitwerking charrettc kort na de visie charrette wordt 

georganiseerd. 

Extra risico's en aandachtspunten bij de 
toepassing van de charrette methode in 
Nederlandse binnenstedelijke woonbuurten en 
-wijken 

In Nederlandse binnensteden kan het bij visie charrettes 

minder eenvoudig zijn om de betrokken actoren te 

overtuigen van voorlopige ontwerpplannen dan in de 

VS. Dit heeft twee oorzaken: 

1. In Nederlandse binnensteden kan er vaak niet 

worden gewerkt vanuit vooraf bepaalde (NU) 

concepten en een grootschalig (Smart Growth) 

netwerk binnen verschillende vakgebieden (zie 

Uitwerking charrette 

De wijk, de buurt of kleiner 

Verkent De toekomstmogelijkheden van De gevolgen van een direct toepasbaar 

probleemgebieden bouwplan 

Doel Het overtuigen van de actoren van de Het overtuigen van de actoren van het 

toepassing van de NU ontwerpregels ~tedebouwkundig (her)ontwerpplan 

Groepen actoren waar een !Meest invloedrijke professionele actoren !Alle professionele actoren die betrokken 

afvaardiging van aanwezig is en de bewoners iz:Un bij de goedkeuring of invoering van 

~e ontwerpplannen en de bewoners 

Tabel 5. 1 De twee vormen waarin de charrette 111 ' lhode op te splitsen is: de visie dwrrette en de uitwerking charrette 
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hoofdstuk 4 ). 

2. In Nederlandse probleemgebieden ZIJn er 

vaak meer verschillende woningcorporaties en 

private projectontwikkelaars betrokken in het 

ontwerpproces dan in de VS (zie hoofdstuk 3 en 4). 

Als er echter geen visie charrette wordt georganiseerd, 

is het risico groter dat de meest invloedrijke actoren 

niet kunnen worden overtuigd tijdens de uitwerking 

charrette zelf. Om dit risico te verkleinen moet er in 

Nederland worden onderzocht of de visie charrette het 

meest geschikte middel is om de meest invloedrijke 

actoren voor te bereiden op de uitwerking charrette. 

In Nederland worden er niet standaard charrette 

cursussen georganiseerd voor ontwerpers en 

projectleiders, wat het risico oplevert dat er meer 

fouten worden gemaakt bij de uitvoering van de 

charrette methode. Om dit risico te verkleinen zullen 

projectleiders en ontwerpteams hier tijd en moeite 

moeten investeren in het bekend worden met de 

toepassing van de methode. 

In Nederland is het particulier opdrachtgeverschap 

slechts 10%, terwijl dit 70% is in de VS (Bijlsma, 

2007). Hierdoor is het in de VS gebruikelijker dat de 

buurtbinding groter is. In Nederlandse binnensteden 

is het risico dan ook groter dat de afvaardiging van 

bewoners tijdens de (pre-)charrette niet representatief 

genoeg is. Om dit risico te verkleinen dient het 

probleemgebied in Nederland te worden onderzocht 

op buurtbinding. 

5.4 NEWHALL BUURT CHARRElTES 

De gemeente van Santa Clarita had in 1996 plannen 

ontwikkeld om de Ncwhall woonbuurt in de centrale 

binnenstad te vernieuwen. Deze plannen waren gedeeltelijk 

gerealiseerd, maar de volgende problemen waren alsnog 

ontstaan: 

Veroudering van de centrale winkelstraat en veel 

woningen. In de centrale binnenstad waren in de jaren 

'90 steeds meer bewoners met midden en hoge inkomens 

komen wonen. De winkelstraat in Ncwhall bestond 

echter voornamelijk nog uit verouderde autogarages 

en kleine winkels die alleen waren gericht op lage 

inkomensklassen. De meeste van de 690 woningen 

waren ook alleen gericht op lage inkomensklassen. De 

helft van de woningen was verouderd. 

Vcroudering van de wegen en het ontstaan van 

veel restgebieden in de openbare ruimte. Zo waren 

de brede hoofdweg, de openbare ruimte rondom 

het metrostation, verschillende woonstraten en 

parkeerterreinen grootschalig en voornamelijk gericht 

op de auto. 

Om deze problemen aan te pakken wilde de gemeente in 

2006 een stedebouwkundig herontwerp van Ncwhalllaten 

maken dat gericht was op economische opwaardering, 

gemengde functies en de voetganger. 

De gemeente was gericht op het goed betrekken 

van de bewoners en winkeliers bij het maken van een 

stedebouwkundig herontwerp van de buurt. Bij de invoering 

van de eerder gemaakte plannen hadden de bewoners van 

de koop- en huurwoningen en de winkeliers in Ncwhall 

namelijk veel tegenwerking geboden. Daarnaast had de 

gemeente weinig geld ter beschikking om bebouwing 

eventueel aan te kopen, waardoor de winkeliers en bewoners 

actief moesten worden betrokken bij bet ontwerpproces. 

De gemeente heeft de kosten voor de charrette gedragen. 
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Figuur 5.4 Openbare presentatie van de ontwerpresultaten van 
die dag. 

Figuur 5.5 Handtekeningen om bewoners te kunnen laten zien 
wal de gevolgen zijn van de ontwe1p keuzes. 
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Pre-charrette 

De Newhall pre-charrette had de volgende overeenkomsten 

met de theoretische beschrijving van de charrette methode: 

Er werd een ervaren projectleider aangetrokken. 

Perez had al vaker charrettes georganiseerd met 

NU ontwerpbureaus en voor dit project had hij 

contact opgenomen met het ontwerpbureau Moule 

& Polyzoides Architects and Urbanists (M&P). De 

oprichters van M&P zijn medeoprichters van het NU 

en badden al meer dan 1 00 charrettes georganiseerd. 

De projectleider en een gedeelte van het ontwerpteam 

hadden contact gelegd met werknemers van de 

gemeente en andere betrokken specialisten. Dit 

gebeurde met behulp van persoonlijke interviews en 

kleine vergaderingen. Daarnaast maakten ze in juli een 

gezamenlijke buurtwandeling om het probleemgebied 

samen te verkennen. Ook brachten ze bezoeken bij 

vier NU buurten om samen te kunnen zien wat het daar 

had opgeleverd . De gemeentelijke werknemers en 

andere betrokken specialisten konden de verschillende 

analyses van het ontwerpteam volgen op een website. 

Alle bewoners werden bekend gemaakt met 

het ontwerpproces met een uitnodigingsbrief, 

uitnodigingen in plaatselijke media, de website van 

de analyse van het probleemgebied en enquêtes. 

Ongeveer 300 bewoners hadden de website ingevuld. 

Alle bewoners konden in augustus participeren bij een 

openbare workshop. Hier waren ook winkeliers, andere 

lokale actoren en de gemeente bij aanwezig geweest. 

De eigenaren van de verouderde woningen en 

winkels die het ontwerpteam wilde renoveren konden 

participeren in kleine groepsdiscussies, waarbij ook 

de projectleider, het ontwerpteam en de gemeente 

aanwezig waren. Bij de openbare workshop en de 

kleine groepsdiscussies was steeds iemand aanwezig 



die het Engels in Spaans kon vertalen, omdat er veel 

Spaanstalige bewoners en winkeliers betrokken waren. 

De bewonerscommissie werd uitgenodigd bij een 

vcrgadering waar de gemeente, betrokken specialisten, 

een gedeelte van het ontwcrpteam, winkeliers en 

andere lokale actoren bij aanwezig waren. 

Het ontwerpbureau had een GIS studie en een 

marktstudie gedaan. De charrctte consultant had 

een openbare projectruimte, een vergaderruimte en 

slaapplaatsen in Newhall geregeld en een tijdschema 

gemaakt voor alle actoren. 

De Newhall pre-charrette verschilde op een punt van de 

theoretische beschrijving van de charrette methode: 

De bewoners van woningen die het ontwerpteam niet 

wilde renoveren, kregen maar één avond inspraaktijd 

bij de openbare workshop, waar een groot gedeelte van 

de lokale actoren bij aanwezig waren. Dit werd gedaan 

omdat er geen ingrepen werden gedaan in hun directe 

woonomgeving. 

Charrettes 

De gemeente van Santa Clarita was nog niet bekend met 

het NU. Daarom werden twee charrettes georganiseerd: 

Een driedaagse visie/uitwerking charrette. Het doel 

hiervan was het overtuigen van de werknemers 

van gemeente en de betrokken specialisten van de 

toepassing van het TNO concept. Ook werd onderzocht 

hoe de stedebouwkundige visie het beste kon worden 

aangepast aan de betrokken actoren. 

Een driedaagse uitwerking charrette. Deze werd 

een maand later georganiseerd om de tijd van het 

ontwerpproces zo kort mogelijk te maken voor de 

betrokken actoren. 

De Newhall charrettes hadden de volgende overeenkomsten 

met de theoretische beschrijving van de charrette methode: 

De eerste charrctte vond zes weken na het eerste 

contact met de secundaire en overige actoren plaats. 

Iedere dag vond 's ochtends een (half) uur overleg 

plaats tussen het ontwerpteam en de gemeentelijke 

actoren. Hierbij werden steeds belangrijke keuzes 

gemaakt. 

Iedere avond werden de resultaten van die dag 

openbaar gepresenteerd aan 50 tot 100 bewoners 

met ondersteuning van duidelijke handtekeningen, 

schema's en diagrammen (zie figuur 5.4 en 5.5). 

Vervolgens konden alle bewoners hierover vragen 

stellen aan verschillende ontwerpers. De sessies 

duurden maximaal twee uur. 

De eerste dag werd 's ochtends een wandeling van 

twee uur door het probleemgebied gemaakt met een 

kleine groep werknemers binnen de primaire actoren. 

Iedere dag werd overdag een tot twee uur overlegd met 

verschillende groepen binnen de primaire en secundaire 

actoren, waaronder de bewonerscommissie. 

In de eindpresentatie gaf de hoofdontwerper aan wat 

de verdere plannen vanuit iedere specialisme waren, 

waarna de bewoners uitgebreid vragen konden stellen. 

Er waren echter ook volgende verschillen met de 

theoretische beschrijving van de charrette methode: 

Bij de eerste openbare avond vond de actieve 

bewonersparticipatie niet plaats in kleine groepen 

van acht personen. Toen de probleemstelling en 

doelstellingen gepresenteerd werden, kregen de 

bewoners vooral inspraak vanuit de grote groep van 

ongeveer 50 mensen die naar de openbare presentatie 

was gekomen. Daarna konden de bewoners nog 

inspraak krijgen vanuit kleine groepen. 

Bij latere openbare avonden kregen bewoners 

niet de mogelijkheid om te kunnen discussiëren 
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!Charrette methode in theorie Charrettes in de Newhall buurt 

Participatieniveau van de bewoners ~ of4 ~. slechts 3 tijdens de charrette 

!Betrokken bewoners !Representatieve groep bewoners Relatiefveel Engelstalige 
bewoners, maar weinig 

Spaanstalige bewoners 
!Hoeveelheid openbare inspraaktijd van Pre-charrette: 2 avonden Pre-charrette: 1 avond 

de bewoners Charrette: 3 avonden, Charrette: 6 avonden, maar niet 

eventueel ook overdag bverdag 

Post-charrette: 2 avonden Post-charrette: 3 avonden 

!Hoeveelheid persoonlijke inspraaktijd van Pre-charrette: eventueel Pre-charrette: kleine 

de bewoners groepsdiscussies 

Charrette: iedere dag overdag en Charrette: iedere dag 's avonds, 
:. avonds ~aar alleen als het 

butwerpteam tijd had 
Duur van het ontwerpproces voor de 3 maanden charrette proces, 1 0 maanden charrette proces, 
bewoners eventueel enkele maanden voor daarna 5 maanden voor definitieve 

definitieve goedkeuring ~oedkeuring 

Communicatiemogelijkheden van de Kleine groepsdiscussies Kleine groepsdiscussies 

bewoners van koopwoningen Grote groepsdiscussies Grote groepsdiscussies 

Interviews Interviews 

Communicatiemogelijkheden van de Kleine groepsdiscussies Geen kleine groepsdiscussies 
bewoners van huurwoningen Grote groepsdiscussies Grote groepsdiscussies 

Aantal ontwerpers dat contact had 8- 10 Ontwerpers, 12 Ontwerpers, 

met de bewoners of 1 ontwerper : 6 bewoners pf 1 ontwerper : 7 bewoners 

Contactmiddel tussen de ontwerpers en !Handtekeningen !Handtekeningen 

de bewoners in het ontwerpproces 

De actoren die de leiding hadden in Pre-charrette en post-charrette: Pre-charrette en post-charrette: 

hetontwerpproces Iervaren projectleider ervaren projectleider 

Charrette: hoofdontwerper Charrette: hoofdontwerper 

Qfivijkingen ten opzichte van charrette methode theorie 

Tabel 5. 2 Verschillen tussen de charrette methode in theorie end> charrettes in de Newha/1 buurt 
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over alternatieve concepten. Dit kwam omdat het 

ontwerpteam hier al beslissingen over had genomen 

met de primaire actoren. 

De bewoners konden ruim een maand niet participeren 

tussen de twee charrettes. Dit kwam doordat het 

ontwerpteam de opzet van de stedebouwkundige visie 

vcrder uitwerkte en hiervoor alleen contact had met 

de primaire en secundaire actoren. Het resultaat van 

de eerste charrette was een uitgebreide voorlopige 

stedebouwkundige visie. Deze werd wel openbaar op 

de website geplaatst. 

Niet iedereen uit het ontwerpteam kon contact maken 

van de gemeente, een gedeelte van het ontwerpteam en de 

winkeliers en bewoners die nog ernstige bezwaren hadden. 

In december werden deze ontwerpplannen openbaar 

gepresenteerd voor goedkeuring van alle actoren. Dit 

gebeurde l ,5 jaar later in plaats van de theoretische drie 

maanden na het begin van het ontwerpproces. Hier werd 

het stedebouwkundig herontwerp definitief goedgekeurd 

door alle actoren (Gemeente Santa Clarita, 2007). 

Voordelen en risico's die de toepassing van de 
charrette heeft opgeleverd 

met alle bewoners, omdat ze niet allemaal goed Spaans De bewonerscommissie en de individuele bewoners 

konden spreken. Hierdoor konden voornamelijk konden tijdens een groot gedeelte van het ontwerpproces 

Engelstalige bewoners participeren. coproduceren (participaticniveau vier). Zowel het 

ontwerpteam als de primaire actoren hebben zich 

Post-charrette gedeeltelijk vcrbonden aan problemen en oplossingen die 

de bewoners aan hebben gedragen. Zo heeft dit opgeleverd 

Na de tweede charrette werkten de projectleider en het 

ontwerpteam de resultaten uit in samenwerking met 

werknemers binnen de gemeente. Vanaf zes weken na 

de charrctte werden bewoners en winkeliers wel op de 

hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen via de 

website en lokale media. De projectleider, een gedeelte 

van het ontwerpteam en werknemers binnen de gemeente 

organiseerden nog drie openbare bijeenkomsten: 

Twee openbare presentaties over het voorlopige 

stedebouwkundig herontwerp. De eerste was vooral 

gericht op de Spaanstalige winkeliers en bewoners, 

aangezten ZIJ in de minderheid waren tijdens de 

charrette. 

Een openbare presentatie over de resultaten die 

een kleine workshop van de werknemers binnen 

de gemeente had opgeleverd voor het voorlopige 

stedebouwkundig herontwcrp. 

Naast de openbare bijeenkomsten organiseerde de 

projectleider nog groepsdiscussies voor de werknemers 

dat er meer woningen werden gebouwd voor mensen 

met lage inkomens dan de gemeente oorspronkelijk van 

plan was en werd de eerste jaren alleen de winkelstraat 

gerenoveerd (Gemeente Santa Clarita, 2007). De bewoners 

konden echter niet co-produceren (participatieniveau vier) 

tijdens het gehele ontwerpproces. Zo had het ontwerpteam 

al beslissingen gemaakt met de primaire actoren over 

de keuze voor het definitieve concept, voordat dit 

gepresenteerd werd naar de bewoners. 

Op de tien punten waar de charrette methode in 

theorie voordelen oplevert tegenover andere actieve 

bcwonersparticipatic, zijn er op vijf punten afwijkingen te 

zien in de Ncwhall charrette (zie tabel5.2). 

Van de risico's die de charrctte methode in theorie oplevert 

tegenover actieve bewonersparticipatie, is er één tot uiting 

gekomen. Dit was de matige bewonersrepresentativititeit 

tijdens de charrette, die moest worden hersteld tijdens de 

post-charrette. 
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5.5 BIRD ROCK BUURT CHARRETTE 

In de Bird Rock buurt in La Jolla, Californië was 

het doorgaande verkeer over de 4-baans centrale 

boulevard toegenomen. Hierdoor waren hier steeds meer 

verkeersproblemen ontstaan in de jaren '90. Daarnaast was 

de bebouwing, die allemaal uit koopwoningen en winkels 

met één of twee bouwlagen bestond, verouderd. Ook 

was de overgang van private naar openbare ruimte niet 

voetgangersvriendelijk. 

De gemeente wilde m eerste instantie de 

verkeersproblemen oplossen en had daarvoor in 2002 

contact opgenomen met The Walkable and Livable 

Communities Institute, dat gespecialiseerd was m 

het voetgangersvriendelijk maken van grootschalige 

autowegen. Eén van de oprichters van het ontwerpbureau 

was de NU stedebouwkundige Burden. Hij had met 

een ontwerpteam de lokale actoren (de bewoners en de 

winkeliers) in 2002 actiefbetrokken bij het ontwerpproces 

met een charrette. Deze charrette had twee hoofdoplossin gen 

opgeleverd: 

Herontwerp van de boulevard met de aanleg van vijf 

rotondes en schuinparkeerplaatsen waarmee het aantal 

rijbanen kon worden teruggebracht van vier naar 

twee. Hierdoor kon de dominantie van de auto worden 

teruggebracht. 

Richtlijnen voor drielaagse bebouwing met winkels en 

woningen. Hierdoor kon de gemengdbeid toenemen en 

kon de bebouwingsdichtheid 1 ,5 tot 1, 7 keer zo groot 

worden. 

De ontwerpplannen die de eerdere charrette had 

opgeleverd waren vooral gericht op de aanpak van de 

verkeersproblematiek, aangezien er slechts richtlijnen 

door de gemeente en de bewoners en winkeliers in de buurt, 

wat nodig was omdat alle bewoners en winkeliers eigenaar 

waren. De bewoners bleken echter niet voldoende te zijn 

geïnformeerd over de gevolgen die de ontwerpplannen op 

gingen leveren. De aanleg van twee rotondes in de centrale 

boulevard (in september 2005) en de bouw van een 

grootschalig appartementencomplex (met 138 woningen 

van drie verdiepingen) had namelijk de volgende gevolgen: 

De bewoners waren bang dat de aanleg van meer 

rotondes het verkeer zou leiden door de rustige 

zijwegen waar veel bewoners woonden. 

De bewoners waren bang dat de nieuwe gemengde 

bebouwing met drie verdiepingen niet goed zou 

aansluiten op de bestaande woningen. 

De angst van de bewoners rondom de boulevard voor 

nieuwe ontwikkelingen was erg gegroeid. 300 Bewoners 

kwamen in opstand tegen de gemeente, toen deze bij 

een publieke zitting aankondigde dat er meer gemengde 

winkels/woningen met drie verdiepingen zouden worden 

gebouwd. Hierdoor kwamen zowel de aanleg van de 

rotondes als de bouw van de winkels en woningen tot 

stilstand. De gemeente wilde het vertrouwen van de 

bewoners weer terug krijgen. Hiervoor was de gemeente 

gericht op het betrekken van de bewoners bij het maken 

van een verbeterd herontwerp van de boulevard en de 

omliggende bebouwing. Om dit voor elkaar te krijgen werd 

in november 2006 een tweede charrette georganiseerd. 

De gemeente wilde de kosten voor de charrette zo klein 

mogelijk houden, aangezien het ook de kosten voor de 

eerdere charrette had gedragen. 

Pre-charrette 

waren gemaakt voor het herontwerp van de bebouwing. DeBirdRockpre-charrettehaddcvolgendeovereenkomsten 

De resultaten van deze charrette werden vervolgens met de theoretische beschrijving van de charrette methode: 

goedgekeurd Om het ontwerpproces in Bird Rock te leiden hadden 
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werknemers bij de gemeente contact opgenomen 

met Stepner. Hij was stedebouwkundige geweest 

bij de gemeente San Diego waar de Bird Rock 

buurt in lag. Stepoer had contact opgenomen met de 

stedebouwkundige Hoffman (die gespecialiseerd was 

in vcrkeersoplossingen) en de architect Casas. Zij 

hadden alle drie geparticipeerd in tientallen charrettes. 

De projectleider en de stedebouwkundige hadden 

contact opgenomen met werknemers van de gemeente, 

andere betrokken specialisten en de winkeliers 

met behulp van persoonlijke interviews en kleine 

vergaderingen. 

Alle bewoners werden bekend gemaakt met 

het ontwerpproces met een uitnodigingsbrief, 

uitnodigingen in plaatselijke media, een openingsavond 

en enquêtes. Alle bewoners konden in september 

participeren bij een openbare workshop waarbij ze 

hun visuele voorkeuren konden aangeven. Dit had 115 

reacties opgeleverd. Daarnaast konden ze participeren 

bij een openbare discussieavond, waar ook winkeliers 

en werknemers van de gemeente bij aanwezig waren. 

De projectleider en de stedebouwkundige hadden het 

in 2002 gemaakte gedetailleerd onderzoek naar de 

infrastructuur overgenomen. De stedebouwkundige had 

Ook waren ze bekend met het probleemgebied door de 

charrette die in 2002 was georganiseerd. 

Er was geen website gemaakt, zowel niet voor de 

werknemers binnen de gemeente en de economische 

specialisten als voor de bewoners en de winkeliers. Dit 

werd niet gedaan om tijd en kosten te besparen. 

De voorlopige probleemstelling en doelstellingen 

van de actoren konden niet worden vastgelegd bij 

de openbare discussieavond. Dit kwam door het te 

grote verschil in de denkbeelden van de bewoners en 

de winkeliers, waardoor de discussie uit de hand was 

gelopen. 

De projectleider en het ontwerpbureau hadden geen 

GIS studie, marktstudie en ander gedetailleerd 

onderzoek naar de bebouwing gedaan. Dit werd niet 

gedaan omdat het budget beperkt was, en omdat 

de ontwerpers hoofdzakelijk gericht waren op het 

terugwinnen van het vertrouwen van de bewoners 

in eerder gemaakte ontwerpplannen. Daarnaast 

had de projectleider geen vergaderruimte, omdat er 

alleen kleine groepen betrokken werden. Ook had de 

projectleider geen slaapplaatsen geregeld in Newhall, 

omdat de ontwerpers in de stad woonden. 

daarnaast een marktstudie gedaan naar de toepassing Charrette 
van hoogwaardige openbaar vervoer voorzieningen. 

De projectleider had een openbare projectruimte in De Bird Rock charrette had de volgende overeenkomsten 

Bird Rock geregeld en een tijdschema gemaakt voor met de theoretische beschrijving van de charrette methode: 

alle actoren. De charrette vond zes weken na het eerste contact 

De Bird Rock pre-charrettc verschilde van de theoretische 

beschrijving van de charrette methode op de volgende 

punten: 

Het ontwerpteam en de betrokken werknemers van de 

gemeente hadden geen gezamenlijke buurtwandeling 

gemaakt. Dit werd niet gedaan omdat de werknemers 

binnen de gemeente al bekend waren met het NU. 

met de winkeliers en de bewoners plaats. De charrette 

duurde vier dagen. 

Iedere dag vond kort overleg plaats tussen het 

ontwerpteam en de gemeentelijke werknemers in 

kleine vergaderingen, waarbij steeds belangrijke 

keuzes werden gemaakt. 

Op drie van de vier avonden werden de resultaten 

openbaar gepresenteerd aan ongeveer 25 bewoners 
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Figuur 5. 6 Overleg russen de onrn·erpers, de bewonerscommis
sie en de buurtactivisten 

Figuur 5. 7 Enkele bewoners die discussiëren met elkaar en de 
ontwerpers na de eindpresentatie 
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met ondersteuning van duidelijke handtekeningen, 

schema's en diagrammen, waarna alle bewoners 

hierover vragen konden stellen. De sessies duurden 

altijd maximaal I ,5 uur. 

De eerste dag werd 's ochtends een wandeling van 

twee uur door het probleemgebied gemaakt met een 

kleine groep werknemers binnen de primaire actoren. 

Iedere dag werd overdag één tot twee uur overlegd met 

verschillende groepen werknemers binnen de primaire 

en secundaire actoren, waaronder de buurtactivisten en 

de bewonerscommissie (zie figuur 5.6). 

In de eindpresentatie gaf de hoofdontwerper aan wat 

de verdere plannen waren en konden de bewoners 

uitgebreid vragen stellen (zie figuur 5. 7). 

De Bird Rock charrette had de volgende verschillen met de 

theoretische beschrijving van de charrette methode: 

Bij de eerste openbare avond vond de actieve 

bewonersparticipatie niet plaats in kleine groepen van 

acht personen. Bij de discussic over de probleemstelling 

en de doelstellingen kregen de bewoners namelijk 

alleen inspraak vanuit de groep. Deze bestond uit 

ongeveer 25 bewoners. 

Bij latere openbare avonden kregen bewoners niet 

de mogelijkheid om te kunnen discussiëren over 

alternatieve concepten, aangezien het ontwerpteam 

en de primaire actoren de belangrijkste beslissingen 

hierin al hadden genomen. 

Alleen de meest actieve bewoners waren aanwezig 

bij de presentaties 's avonds, waardoor deze groep 

niet representatief was voor alle consumenten in het 

gebied (zie figuur 5.7). De winkeliers werden bewust 

gescheiden van de bewoners, vanwege de botsingen 

die al tijdens de pre-charrette waren voorgekomen. 

Er waren maar vijf, in plaats van de geplande zeven, 

ontwerpers aanwezig. Dit kwam door de onverwachte 

uitval van ontwerpers en het beperkte budget om dit 



te kunnen ondervangen. Omdat twee ontwerpers te 

weinig ervaring hadden met cbarrcttes, konden slechts 

drie ontwerpers contact hebben met de bewoners. 

De projectleider moest zelf ook uitwerken tijdens de 

charrette, wat kwam door de uitval van de ontwerpers. 

Het ontwerp werd economisch helemaal niet en 

architectonisch slechts gedeeltelijk uitgewerkt. Bij 

een bijeenkomst met consultants vond het overleg 

slechts plaats voor advies op grote lijnen. Vanwege 

de afwezigheid van de economische uitwerking en 

het tekort aan architecten werd de architectuur van de 

bebouwing ook niet gedetailleerd uitgewerkt. 

Post-charrette 

Bij de Bird Rock post-charrette hield het ontwerpteam in 

eerste instantie geen enkel contact meer met de bewoners 

en de winkeliers. Zo had het ontwerpteam geen website 

gemaakt voor de bewoners en de winkeliers. De winkeliers 

hadden hier weinig moeite mee. Dit kwam doordat zij het 

al eens waren met de ontwerpplannen die in 2002 waren 

gemaakt, en doordat ze weinig kritiek hadden op de nieuwe 

ontwerpplannen. 

Twee weken later gaf bet ontwerpteam een openbare 

presentatie van het definitieve stedebouwkundige 

herontwerp met direct toepasbare bouwregels. Hierbij 

ontstond een discussie met de bewoners. De meeste 

bewoners hadden geen problemen meer met de 

verkeersoplossingen die al bij de eerdere charrette in 2002 

waren gemaakt, maar wel met de nieuwe ontwerpplannen 

voor openbaar vervoersvoorzieningen en voor gemengde 

bebouwing met drie verdiepingen. Na de oppositie van de 

bewoners reageerden de werknemers binnen de gemeente 

hierop. Zij gaven aan dat er meer onderzoek moest 

worden gedaan naar de toepasbaarheid van openbaar 

vervoersvoorzieningen en dat het herontwerp van de 

bebouwing verbeterd moest worden. 

Bij de verdere uitwerking van het stedebouwkundig 

herontwerp besloot het ontwerpteam om geen openbaar 

vervoersvoorzieningen meer te plaatsen. Ook werd besloten 

om de ontwerpplannen van de bebouwing aan te passen. 

Waar nodig werden nog kleine groepsdiscussies gebouden 

tussen een gedeelte van het ontwerpteam, werknemers 

van de gemeente en de winkeliers en bewoners die nog 

ernstige bezwaren hadden. De andere bewoners werden 

op de hoogte gehouden van globale ontwikkelingen via de 

buurtkrant 

In maart werden deze ontwerpplannen openbaar 

gepresenteerd voor goedkeuring van alle actoren bij 

een publieke zitting. Dit gebeurde weliswaar al na vijf 

maanden, maar de aanpassingen in het stedebouwkundig 

herontwerp bleken niet voldoende te zijn. Van de 100 

aanwezige buurtbewoners stemden namelijk 58 tegen het 

stedebouwkundig hcrontwerp. Hierdoor werd dit definitief 

afgekeurd door de gemeente (Schwab, 2007). 

Op de tien punten waar de charrettc methode in theorie 

extra voordelen zou opleveren tegenover gebruikte 

methoden voor actieve bewonersparticipatie in Nederland 

(zie hoofdstuk 3), zijn er op zes punten afwijkingen te zien 

in de Bird Rock charrette (zie figuur 19). De afwijkingen 

waren het grootst in de Bird Rock charrette door het kleine 

aantal ontwerpers dat contact had met de bewoners en de 

projectleider die zelf ook veel tekeningen moest uitwerken. 

De bewoners hadden de mogelijkheid gekregen om te 

adviseren (participatieniveau drie). Ze kregen alleen de 

mogelijkheid om problemen en oplossingen aan te dragen 

die pasten binnen het stedebouwkundig herontwerp dat de 

ontwerpers voor ogen hadden. Zo hadden de ontwerpers 

snel de voorkeur voor het bouwen van gemengde winkels 

met drie verdiepingen bij de drie middelste rotondes 

en kregen de bewoners niet de kans om alternatieve 

oplossingenaan te dragen. 
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~harrette methode in theorie Charrette in de Bird Rock buurt 

Participatieniveau van de bewoners ~ of4 3 

Betrokken bewoners !Representatieve groep bewoners !Vooral de bewonerscommissie en de 

lbuurtactivisten 

Hoeveelheid openbare inspraaktijd van de Pre-charrette: 2 avonden Pre-cbarrette: 2 avonden 

de bewoners Charrette: 3 avonden, Charrette: 3 avonden en l overleg 

~ventueel ook overdag s middags 

Post-charrette: 2 avonden Post-charrette: 1 avond 

Hoeveelheid persoonlijke inspraaktijd van Pre-charrette: eventueel Pre-charrette: kleine 

de bewoners ~roepsdiscussies 

Charrette: iedere dag overdag en Charrette: iedere dag 's overdag en 

~avonds ~ avonds, maar alleen als het 

potwerpteam tijd had 
Duur van het ontwerpproces voor de ~ maanden charrette proces, 12 maanden charrette proces, maar 

bewoners eventueel enkele maanden voor [geen definitieve goedkeuring 

~efinitieve goedkeuring 

Communicatiemogelijkheden van de Kleine groepsdiscussies Kleine groepsdiscussies 

bewoners van koopwoningen Grote groepsdiscussies Grote groepsdiscussies 

Interviews Geen interviews 
Çommunicatiemogelijkheden van de Kleine groepsdiscussies Niet van toepassing 

bewoners van huurwoningen Grote groepsdiscussies 

lAantal ontwerpers dat contact had met 8-l 0 Ontwerpers, p Ontwerpers, 
de bewoners bf 1 ontwerper : 6 bewoners [of 1 ontwerper : 8 bewoners 
Contactmiddel tussen de ontwerpers en !Handtekeningen 'Handtekeningen 

de bewoners in het ontwerpproces 

De actoren die de leiding hadden in Pre-charrette en post-charrette: Pre-charrette en post-charrette: 

het ontwerpproces ~rvaren projectleider ervaren projectleider 

Charrette: hoofdontwerper Charrette: hoofdontwerper die 

~elf ook veel moest uitwerken 

QJWijkingen ten opzichte van charrette methode theorie 

Tabel 5.3 Verschillen tussen de charrette methode in thevrie en Je charrelle in de Birdrock buurt 
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Voordelen en risico's die de toepassing van de 
charrette heeft opgeleverd 

De bewonerscommissie en de individuele bewoners konden 

tijdens de pre-charrette en de charrette nog adviseren 

(participatieniveau drie). Tijdens de post-charrette werden 

nog grote veranderingen gemaakt in de ontwerpplaiUlen, 

terwijl de meeste bewoners slechts werden geïnformeerd 

(participatieniveau één) over de verdere ontwikkelingen. 

Op de tien punten waar de charrette methode in 

theorie extra voordelen oplevert tegenover andere 

bewonersparticipatie, zijn er op acht punten afwijkingen te 

zien in de Bird Rock charrette (zie tabel 5.3). 

Van de risico's die de charrette methode in theorie oplevert 

tegenover actieve bewonersparticipatie, zijn er drie tot 

uiting gekomen: 

Controleverlies van de ontwerpers tijdens de pre

charrette. 

Hierdoor konden bewoners en winkeliers niet meer 

contact maken met elkaar. 

Matige bewonersrepresentativiteit tijdens de charrette 

en de post-charrette. 

Dit heeft tot afkeuring van het nieuwe stedebouwkundig 

herontwerp geleid. 

Investeringskostenverlies door definitieve afkeuring 

van het eindproduct van de charrette. 

De charrette heeft weliswaar weinig gekost, maar het 

heeft uiteindelijk slechts de weerstand van de bewoners 

tegen de bestaande verkeersoplossingen weggenomen. 

5.6 CONCLUSIE 

Bij de Newhall buurt charrettes en de Bird Rock buurt 

charrette werd bevestigd dat bewoners kuiUlen adviseren 

(participatieniveau drie) bij de toepassing van de charrette 

methode. In eerste instantie konden de bewoners in 

Newhal\ buurt coproduceren (participatieniveau vier), 

maar de inspraakmogelijkheden van de bewoners werden 

bij belangrijke keuzes teruggebracht naar adviseren 

(participatieniveau drie). Ook lieten deze charrettcs zien 

dat er in de praktijk niet krampachtig hoeft te worden 

vastgehouden aan de theoretische beschrijving van de 

charrette methode, wat de toepasbaarheid van de methode 

vergroot. De Bird Rock charrette liet echter ook zien, dat het 

voor een succesvolle toepassing van de charrette methode 

belangrijk is om aan genoeg voorwaarden te voldoen. Zo 

is het van belang om voldoende draagvlak te creëren bij 

de bewoners en om vooraf te bepalen wat de grenzen zijn 

waarbiiUlen de bewoners actief kunnen participeren. 
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HOOFDSTUK 6 

TOEPASBAARHEID VAN DE CHARRElTE METHODE 
IN DE RODE EN WllTE WIJK IN WAALWIJK EN DE 

ZEEHELDENBUURT IN GROESBEEK 

6.1 INLEIDING 

Bewoners konden adviseren (niveau drie van de 

6.2 PROBLEEMSITUATIE IN DE RODE EN 

WITTEWIJK 

participatieladder) bij het herontwerpen van de Rode en In 1999 wilden de gemeente Waalwijk en een 

Witte wijk in Waalwijk en coproduceren (participatieniveau 

vier) bij het herontwerpen van de Zeeheldenbuurt in 

Groesbeek. Dit is echter niet probleemloos gegaan, wat 

onder andere terug te zien is in de gebrekkige efficiëntie 

van de bewonersparticipatie. Bij beide case studies zijn 

de probleemsituatie en de toegepaste bewonersparticipatie 

grotendeels beschreven op basis van de evaluaties van de 

gemeente Waalwijk (2005) en Crone (2005). Ten slotte 

wordt ingegaan op de toepasbaarheid van de charrette 

methode. 
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woningcorporatic 20 l rijtjeswoningen in de Rode en 

Witte wijk aanpakken. De rijtjeswoningen waren in 

de jaren '50 en '60 gebouwd en waren in het bezit van 

woningcorporatie Casade. De professionele actoren wilden 

deze woningen aanpakken, omdat zowel de woningen als 

de woonomgeving verouderd waren en toe waren aan 

grote vernieuwing. De 201 woningen bestonden uit 23 

koopwoningen, 130 eengezins sociale huurwoningen en 

48 duplex sociale huurwoningen. 

De gemeente en de woningcorporatie wilden de 

bewoners al vroeg in het ontwerpproces betrekken, omdat 

ze slechte ervaringen hadden met het openbaar presenteren 

van vooropgezette stedebouwkundige VISies. Bij 

informatieavonden konden alle bewoners van de Rode en 

Witte wijk slechts geïnformeerd of geraadpleegd worden 

(participatienivcaus één en twee). 

In 2000 legden de professionele actoren voor aan de 

bewoners dat ze alle 201 woningen in het probleemgebied 

wilden slopen. Gebaseerd op onderzoek zou sloop en 

nieuwbouw van de woningen de beste oplossing zijn. 

De gemeente en de woningcorporatie hadden echter nog 

geen duidelijke stedebouwkundige visie ontwikkeld die 

ze konden presenteren. Hierdoor kwamen de bewoners in 

opstand, vooral de eigenaren van de 23 koopwoningen. 



6.3 TOEGEPASTE 

BEWONERSPARTICIPATIE IN DE RODE EN 

WITTEWIJK 

Om het vertrouwen van de bewoners te kunnen winnen in 

het ontwerpproces, werd crecn tijdelijke ontwerpconuni ss ie 

opgericht in 2000. Deze conunissie bestond uit werknemers 

van de gemeente en de woningcorporatie en uit bewoners. 

De bewoners in de conunissie waren zowel eigenaren als 

sociale huurders. 

De professionele actoren hadden een extern 

adviesbureau ingeschakeld om het proces zo onpartijdig 

mogelijk te kunnen leiden. De eerdere conflicten met de 

bewoners hadden het namelijk lastiger gemaakt voor de 

professionele partijen om te kunnen conununiceren met de 

bewoners in het ontwerpproces. 

De ontwerpconunissie kwam maandelijks bij elkaar 

om de ontwerpplannen te bespreken. Hier waren twee à 

drie werknemers van de gemeente en de woningcorporatie 

aanwezig. De voorlopige ontwerpplannen werden 

steeds gepresenteerd met behulp van handtekeningen. 

De professionele actoren hadden apart contact met een 

planologisch adviesbureau en verzorgingsorganisaties in 

het probleemgebied. 

Resultaat 

De bewoners in de ontwerpcommissie konden adviseren 

(participatieniveau drie). Geïnteresseerde individuele 

bewoners konden alleen indirect actief participeren 

via het contact dat ze hadden met bewoners uit de 

ontwerpcomrnissie. 

Voor alle actoren heeft de toegepaste bewonersparticipatie 

de volgende voordelen opgeleverd: 

Verbetering van de communicatie tussen de betrokken 

bewoners en de professionele actoren in het 

ontwerpproces. 

Goedkeuring van het stedebouwkundig herontwerp 

door alle actoren in 2002. 

Activering van de bewoners in de tijdelijke 

ontwerpcommissie. 

Zo gingen bewoners uit de ontwcrpconunissie na het 

ontwerpproces deelnemen aan een klankbordgrocp, 

waardoor bewoners direct contact konden houden met 

de professionele actoren. De activering van bewoners 

heeft er ook voor gezorgd dat bewoners gingen 

samenwerken met een kunstatelier om kunst in de wijk 

te krijgen. 

De toegepaste bewonersparticipatie heeft een groot nadeel 

heeft opgeleverd voor alle actoren: 

Slechts 4% van de bewoners is teruggekeerd na het 

bouwproces. 

Gemiddeld is dit tussen de 15% en 45% is m 

binnensteden. Hierdoor was het resultaat van de 

toegepaste bewonersparticipatie weinig efficiënt voor 

de actieve bewoners en de professionele actoren. De 

eerste oorzaak van het kleine aantal terugkerende 

bewoners, was de lage terugkeerwens van 20% van 

de bewoners aan het begin van het ontwerpproces. De 

uitval van 16% van de bewoners met een terugkeerwens 

is groot, aangezien de uitval gemiddeld maar een kwart 

tot de helft van de bewoners met een terugkeerwens 

is. Van de bewoners ondervonden kwetsbare groepen, 

zoals ouderen, het meeste last van het verhuizen. Zij 

hadden namelijk vaak nog wel een sterke buurtbinding. 

De tweede oorzaak van het lage terugkeerpercentage 

was dat bewoners niet konden doorschuiven in de wijk 

zelf. Hiervoor was het projectgebied te klein en er 

waren geen tijdelijke woningen aanwezig in de wijk 

(Swart, 2006). 
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Oorspronkelijk plan Nieuw plan 

Sloop Renovatie fNieuwbouw Sloop !Renovatie [Nieuwbouw 

Eengezins koopwoningen ~3 0 was nog niet bekend 0 ~3 11 

Eengezins sociale huurwoningen 130 0 was nog niet bekend 77 53 94 

Duplex sociale huurwoningen ~8 0 was nog niet bekend ~8 0 0 

Tabel 6.1 Oorspronkelijk plan van woningen die zouden worden gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd na actieve 
bewonersporticipat ie. 

Charrette methode Rode en Witte wijk 

IParticipatieniveau van de bewoners 3 of4 3 

!Betrokken bewoners J\lle bewoners lAlleen de bewoners in de 

ontwerpcommissie 

~oeveelheid openbare inspraaktijd van de - Pre-charrette: 2 avonden Iedere 1 à 2 maanden 

[bewoners - Charrette: 3 avonden en 

eventueel ook overdag 

- Post-charrette: 2 avonden 

~oeveelheid persoonlijke inspraaktijd van - Pre-charrette: eventueel Eventueel voor de actieve 

de bewoners - Charrette: iedere dag overdag bewoners 

Duur van het ontwerpproces voor de 3 maanden charrette proces ~jaar 

bewoners en enkele maanden voor 

definitieve goedkeuring 

n het ideale scenario 

Communicatiemogelijkheden van de - Kleine groepsdiscussies - Kleine groepsdiscussies 

bewoners van koopwoningen - Grote groepsdiscussies 

Interviews 

Communicatiemogelijkheden van de - Kleine groepsdiscussies - Kleine groepsdiscussies 

[bewoners van huurwoningen - Grote groepsdiscussies 

lAantal ontwerpers dat contact had !Meestal 8-10 Ontwerpers 2-3 Ontwerpers 

met de bewoners jof 1 ontwerper : 6 bewoners 

Contactmiddel tussen de ontwerpers en Handtekeningen Handtekeningen 

de bewoners in het ontwerpproces 

De actoren die de leiding hadden in - Pre-charrette en post-charrette: Extern adviesbureau 

het ontwerpproces ervaren projectleider 

Charrette: hoofdontwerper 

Ovoordelen ten opzichte van andere bewonersparticipatie (methode) 

Tabel 6.2 Verschillen tussen charrrette methode in theorie en de actieve bewonersparllcipatie in de Rode en Witte wijk 

60 



Voor woningcorporatie Woonpunt heeft de toegepaste 

bewonersparticipatie de volgende nadelen opgeleverd: 

De betrokken bewoners namen het standpunt in dat 

er meer huurwoningen moesten worden gerenoveerd, 

terwijl de woningcorporatie oorspronkelijk van plan 

was om geen enkele woning te renoveren (zie tabel6.1). 

Hierdoor konden er maar 11 nieuwe koopwoningen 

worden gebouwd, terwijl de woningcorporatie 

oorspronkelijk van plan was om er veel meer te 

bouwen. Het percentage koopwoningen kon slechts 

groeien van 11% naar 19%. Het werd een lange 

termijnsproject om de gerenoveerde eengezins sociale 

huurwoningen te verkopen aan bewoners, aangezien 

maar 15 van de 53 bewoners dit wilden . .Een nadeel 

van de lage hoeveelheid koopwoningen is dat dit de 

buurtbinding niet heeft bevorderd. 

De representativiteit van de betrokken bewoners was 

matig. 

De woningcorporatie gaf aan dat de ontwerpcommissie 

hiervoor te klein was. Daarom wilde de 

woningcorporatie bij volgende projecten alle bewoners 

de kans geven om te participeren in het ontwerpproces. 

Voor de gemeente en de woningcorporatie heeft de 

toegepaste bewonersparticipatie het nadeel opgeleverd, 

dat de benodigde hoeveelheid geld en moeite groot was. 

De gemeente en de woningcorporatie hadden gezamenlijk 

€ 1,1 miljoen betaald voor alle proceskosten. Bij volgende 

projecten wilden beide partijen de bewonersparticipatie 

efficiënter aan gaan pakken. 

6.4 TOEPASBAARHEID VAN DE 

CHARRETTE METHODE IN DE RODE EN 

WITTEWIJK 

Van de tien voordelen die de charrette methode in theorie 

op kan leveren (zie hoofdstuk 5), zijn er vijf terug te zien in 

de vergelijking met de toegepaste bewonersparticipatie in 

de Rode en Witte wijk (zie tabel 6.2). 

Het grootste voordeel was de mogelijkheid voor alle 

bewoners om actief te kunnen participeren. Dit had de 

representativiteit van de actieve bewoners vergroot. 

Daarnaast hadden de bewoners in de ontwerpcommissie 

minder lang betrokken hocven te zijn geweest. Ook had 

de toepassing van de charrette methode de efficiëntie 

van de gemeente en de woningcorporatic in de actieve 

bewonersparticipatie vergroot. 

Toepassing van de charrette methode kan ook risico s 
opleveren (zie hoofdstuk 5). Hiervan is er één tentg te zien 

in de vergelijking met de toegepaste bewonersparticipatie: 

Het was misschien niet gelukt om voldoende draagvlak 

te creëren bij de bewoners tijdens de pre-charrette. 

Bij de betrokken bewoners van koopwoningen en de 

ouderen was dit waarschijnlijk geen probleem geweest. 

Maar het vcrkrijgen van genoeg representativiteit 

was misschien wel een probleem geweest bij andere 

bewonersgroepen met een lage buurtbinding. 
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Figuur 6.1 Luchtfoto van de besroemde 
situatie in de Zeeheldenbuurt. 

Figuur 6.2 Voorlopig stedebouwkundig herontv.'etp van de 
Zeeheldenbuurt voor de actieve bewonersparticipatie. 
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6.5 PROBLEEMSITUATIE IN DE 

ZEEHELDENBUURT 

In de Zeeheldenbuurt in Groesbeek wilden de gemeente 

en een woningcorporatie 128 rijtjeswoningen aanpakken in 

1998. De woningen waren allemaal sociale huurwoningen 

die gebouwd waren in de jaren '60 (zie figuur 6.1). 

Deze waren allemaal in het bezit van woningcorporatie 

Oasterpoort Wooncombinatie. Zowel de woningen als de 

woonomgeving waren verouderd en waren toe aan grote 

vermeuwmg. 

De professionele actoren waren vanaf het begin van 

het ontwerpproces gericht op samenwerking tussen 

de betrokken actoren. Daarom was een projectgroep 

opgericht die bestond uit de projectleiders van de 

gemeente en de woningcorporatie, leden van een 

overkoepelende huurdersbelangenvereniging, ontwerpers 

van een architectuur/stedebouw ontwerpbureau, externe 

adviseurs en een bewonersgroep. De bewonersgroep 

bestond uit 9 bewoners. Dit waren leden van de 

bestaande bewonerscommissie in de buurt en bewoners 

die zich vrijwillig hadden aangemeld bij een openbare 

bijeenkomst. De samenstelling van de bewonersgroep was 

een goede afspiegeling van de bewoners in de buurt. De 

bewonersgroep koppelde nieuwe ontwerpvoorstellen vaak 

terug naar de andere bewoners in het probleemgebied. 

Het overleg in de projectgroep verliep moeizaam. 

De bewoners hadden te weinig vertrouwen in de 

ontwerpplannen die de woningcorporatie en de gemeente 

hadden ontwikkeld in 1999 (zie figuur 6.2). Er waren 

frustraties ontstaan bij de bewoners en het was de 

professionele actoren niet gelukt om goedkeuring van de 

bewoners in de projectgroep te krijgen . 



6.6 TOEGEPASTE 

BEWONERSPARTICIPATIE IN DE 

ZEEHELDENBUURT 

Om het vertrouwen van de bewoners te kunnen winnen, 

waren de gemeente en de woningcorporatie er op gericht 

om bewoners meer inspraak te geven in het ontwerpproces. 

Het uitgangspunt was dat er echt gediscussieerd moest 

kunnen worden binnen de projectgroep, zodat beslissingen 

op basis van consensus konden worden genomen. Om 

dit voor elkaar te krijgen hadden de gemeente en de 

woningcorporatie een extern adviesbureau ingeschakeld. 

Het adviesbureau ging de projectgroep zo onpartijdig 

mogelijk leiden. Het adviesbureau hielp de bewoners in 

de projectgroep met het voeren van overleg en met het 

vcrwerken van de grote hoeveelheid informatie. 

De projectgroep kwam maandelijks bij elkaar om de 

ontwerpplannen te bespreken. Hier waren twee à drie 

werknemers van de gemeente en de woningcorporatie 

aanweztg. 

Voor de individuele bewoners die niet deelnamen aan de 

projectgroep werden er zeven openbare inspraakavonden 

georganiseerd. Op deze avonden werden de voorlopige 

ontwerpplannen gepresenteerd door het ontwerpbureau, 

waarna de resultaten werden besproken. De voorlopige 

ontwerpplannen werden steeds gepresenteerd met behulp 

van computertekeningen. Bij de openbare inspraakavonden 

was de opkomst hoog, er kwamen l 00 tot 200 bewoners 

langs per avond. 

De individuele bewoners konden direct contact hebben 

Resultaat 

De bewoners in de projectgroep konden coproduceren 

(participatieniveau vier). Individuele bewoners konden 

worden geraadpleegd (participatieniveau twee) bij de 

openbare inspraakavonden. Individuele bewoners konden 

vaak ook indirect actief participeren via de bewoners in de 

projectgroep. 

Voor alle actoren heeft de toegepaste bewonersparticipatie 

de volgende voordelen opgeleverd: 

Verbetering van de communicatie tussen de betrokken 

bewoners en de professionele actoren in het 

ontwerpproces. 

Zowel de professionele actoren als de bewoners 

konden terugvallen op de projectleider bij discussies 

over eerder gemaakte keuzes. 

Goedkeuring van het stedebouwkundig herontwerp 

door alle actoren in 2003. 

Andere ontwerpplannen in Groesbeek hebben vaak een 

langere doorlooptijd, door kritiek die word ingevoerd 

vanuit de bewoners. 

De terugkeerwens van de bewoners is groot gebleven 

gedurende het ontwerpproces. 

Aan het begin van het ontwerpproces gaf 88% van 

de bewoners aan weer terug te willen verhuizen naar 

de buurt. Hiervan is 59% werkelijk teruggekeerd, 

terwijl dit gemiddeld maar tussen de 15% en 45% is in 

binnensteden (Swart, 2006). 

met woonconsulenten van de woningcorporatie tijdens De toegepaste bewonersparticipatie heeft het volgende 

drie persoonlijke huisbezoeken. Hier konden de bewoners nadeel opgeleverd voor alle actoren: 

hun problemen, wensen en verwachtingen uiten over hun De toewijzing van nieuwe woningen aan de zittende 

woningen en de woonomgeving. bewoners was te vroeg gebeurd in het ontwerpproces. 

De bewoners hadden vroege woningtoewijzing geëist, 
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Figuur 6.3 Dejinitiefs tedehmnrkunJig heronr.rcrp van de 
Zeeheldenbuurt. De actieve bewonersparticipalie.hee.ft gezorgd 
voor het ontwe1p van de centrale seniorem voni11gen. 
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maar somm.1ge bewoners kwamen er tijdens het 

ontwerpproces achter dat ze liever een andere woning 

wilden. Het kostte de professionele actoren tijd en 

geld om de ontwerpplannen en de woningtoewijzingen 

hierop aan te moeten passen. 

Het ontwerpproces werd vertraagd tijdens de 

uitwerking van de ontwe1pplannen. 

Dit kwam doordat het ontwerpbureau niet voldoende 

inmeettekenjngen had verzameld. Daarnaast moest het 

ontwerpbureau lang wachten op uitbesteed tekenwerk. 

De toegepaste bewonersparticipatie heeft de volgende 

voordelen opgeleverd voor de bewoners: 

De nieuwe woningen hadden een zeer goede prijs

kwaliteitverhouding voor de terugkerende bewoners. 

Ditkwamdoordatdebewonersindeprojectgroepaanhet 

begin van het ontwerpproces een huursprongbeperking 

van €25 hadden afgedwongen. 

Het gevelbeeld werd aangepast naar de wensen van de 

bewoners. 

De professionele wilden oorspronkelijk voor een 

eigentUds gevelbeeld gaan, maar de bewoners wilden 

dat de gevels een jaren '70 uitstraling kregen. 

Het PvE werd aangepast aan de behoeften van de 

bewoners. 

Een appartementencomplex met seniorenwoningen 

is hieraan toegevoegd, wat oorspronkelUk niet de 

bedoeling was van de professionele acotren (zie figuur 

6.3). 

Het sloop- en bouwproces werd aangepast naar de 

wensen van de bewoners. 

De woningen werden niet gcsloopt in twee maar in 

drie fases met tijdelijke huisvesting. Hierdoor is het 

sloop- en bouwproces wel verlengd naar 4,5 jaar. 



De toegepaste bewonersparticipatie heeft de volgende 

nadelen opgeleverd voor de bewoners: 

Gemaakte afspraken moesten vaker worden herzien, 

omdat eerdere aannames van bouwkosten vaker niet 

realistisch bleken te zijn. 

Zo bleken de geschatte kosten van €1 miljoen voor de 

gemeente in werkelijkheid € 1,6 miljoen te zijn. Het had 

veel tijd en moeite van de bewoners in de projectgroep 

gevraagd, om steeds nieuwe plannen te moeten lezen 

om discussies aan te kwmen gaan. Daarnaast ging het 

herzien van eerder gemaakte afspraken ten koste van 

het vertrouwen van de bewoners in de professionele 

actoren. 

De ontwerpers gebruikten vanaf het begin van het 

ontwerpproces computertekeningen, waardoor 

bewoners te snel dachten dat ze definitieve plannen 

zagen. Bij onverwachte wijzigingen in het ontwerp 

vcrminderde het vcrtrouwen van de bewoners in de 

ontwerpers. 

Voor de woningcorporatie heeft de toegepaste 

bewonersparticipatie het volgende nadeel opgeleverd: 

Hetleverde extra kosten op voor de woningcorporatie. 

Dit kwam doordat de betrokken bewoners liever 

sociale huurwoningen dan koopwonigen wilden. 

Het project leverde slechts 11% koopwoningen op, 

terwijl de woningcorporatie gericht was op 40%. De 

extra kosten konden er alleen op de lange termijn 

uit worden gehaald als er nieuwe bewoners kwamen 

wonen. Een andere oorzaak van de hoge kosten 

voor de woningcorporatie waren de persoonlijke 

huisbezoeken van de woonconsulentcn. Deze waren 

niet doorberekend in de totale investeringskosten. 

Voor de woningcorporatie en de gemeente heeft de 

toegepaste bewonersparticipatie de volgende nadelen 

opgeleverd: 

Het heeft verstopping in de lokale woningmarkt m 

Groesbeek opgeleverd. 

De verstopping kwam doordat het sloop- en 

bouwproces was verlengd naar 4,5 jaar. De lokale 

woningmarkt was hier extra gevoelig voor omdat er 

weinig doorstroming was. 

De interne besluitvorming van de professionele actoren 

werd vertraagd doordat alle beslissingen nu eerst in de 

projectgroep moesten worden besproken. 

De professionele actoren hadden te weinig 

randvoorwaarden voor de ontwerpkeuzes gemaakt 

aan het begin van het ontwerpproces. De inefficiëntie 

van de projectgroep was één van de oorzaken dat de 

uiteindelijke kosten miljoenen hoger lager dan de €2,3 

miljoen die in het begin van het ontwerpproces was 

ingeschat. 
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Charrette methode !Zeehelden buurt 
IParticipatieniveau van de bewoners 3 of4 ~ 
!Bewoners die actief konden !Alle bewoners !Alle bewoners 

participeren 

!Hoeveelheid openbare inspraaktijd - Pre-charrette: 2 avonden Iedere I à 2 maanden voor de 

rvan de bewoners - Charrette: 3 avonden en [bewoners in de projectgroep 

eventueel ook overdag 7 inspraakavonden voor de 

- Post-charrette: 2 avonden individuele bewoners 

[Hoeveelheid persoonlijke inspraaktijd - Pre-charrette: eventueel Eventueel aan het einde van de 

~an de bewoners - Charrette: iedere dag overdag openbareinspraakavonden 

3 Persoonlijke huisbezoeken 
!Duur van het ontwerpproces ~ maanden charrette proces 3,5 jaar 

rvoor de bewoners ~n enkele maanden voor 

~efinitieve goedkeuring 

n het ideale scenario 
~ommunicatiemogelijk:heden - Kleine groepsdiscussies 'fviet van toepassing 

[bewoners van koopwoningen Grote groepsdiscussies 

-Interviews 

~ommunicatiemogelijkheden Kleine groepsdiscussies Geen kleine groepsdiscussies 

[bewoners van huurwoningen Grote groepsdiscussies Grote groepsdiscussies 

Interviews bij bewoners thuis 
lAantal ontwerpers dat contact heeft Meestal 8-10 ontwerpers Meestal 2 ontwerpers, 

!met de bewoners of 1 ontwerper : 6 bewoners Bij de projectgroepbijeenkomsten: 

I ontwerper : 4 bewoners 

Bij de inspraakavonden: 

I ontwerper: 75 bewoners 

~ontactmiddel tussen de ontwerpers !Handtekeningen Computertekeningen 

en de bewoners in het ontwerpproces 

De actoren die de leiding hebben in Pre-eharretie en post-charrette: Extern adviesbureau 

~et ontwerpproces Frvaren projectleider 

Charrette: hoofdontwerper 

Ovoordelen ten opzichte van andere bewonersparticipatie (methode) 

Tabel 6.3 Verschillen tussen charrrette methode in theorie en de w.:tieve be;vonerspurticipatie in de Zeeheldenbuurt 
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6. 7 TOEPASBAARHEID VAN DE 

CHARRETTE METHODE IN DE 

ZEEHELDENBUURT 

Van de tien voordelen die de charrette methode in theorie 

op kan leveren (zie hoofdstuk 5), zijn er vijfterug te zien in 

de vergelijking met de toegepaste bewonersparticipatie in 

de Zeeheldenbuurt (zie tabel 6.3). 

De verkorting van bet duur van het ontwerpproces 

was hierbij bet grootste voordeel geweest. Het had 

veel tijd en moeite gescheeld van de bewoners in de 

projectgroep. Daarnaast hadden de bewoners directer 

contact kunnen hebben met de ontwerpers tijdens de 

openbare inspraakavonden. Ook hadden de bewoners meer 

vertrouwen gehad in de ontwerpers, vanwege het gebruik 

van voorlopige handtekeningen werden gebruikt. 

De toepassing van de charretle methode had twee voordelen 

opgeleverd voor de gemeente en de woningcorporatie: 

De efficiëntie van de professionele actoren in de actieve 

bewonersparticipatie was vergroot. 

Zo was het makkelijker geweest om de bewoners niet 

te snel een woning toe te hoeven wijzen. 

Het had kosten gescheeld omdat er minder onverwachte 

aanpassingen hoefden te worden gemaakt in de 

voorlopige ontwerpen. 

Toepassing van de charrette methode kan ook risico s 
opleveren (zie hoofdstuk 5). Hiervan is er één terug te zien 

in de vergelijking met de toegepaste bewonersparticipatie: 

Het had investeringsmoeite kunnen kosten van het 

ontwerpbureau om de projectgroep te overtuigen van 

de toepassing van de charrette methode. 

Zo had het architectuur/stedebouw ontwerpbureau 

Feekes & Colijn nog geen ontwerpen gemaakt met 

behulp van de ebanette methode. 

Toepassing van de charrette methode had één nadeel 

opgeleverd voor de bewoners: 

De persoonlij'ke inspraak was verminderd. 

De bewoners hadden minder inbreng kunnen hebben 

tijdens de persoonlijke huisbezoeken, omdat de 

hoofdkeuzes tijdens de ebanette werden gemaakt. 

De persoonlijke huisbezoeken hadden wel plaats 

kutmen vinden tijdens de pre-ebanette en de post

chanette. Ook was de behoefte aan het praten over 

de woonomgeving tijdens de huisbezoeken wel 

verminderd, na het plaatsvinden van de charrette. 
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HOOFDSTUK? 

TOEPASBAARHEID VAN DE NU CHARRETTE METHODE 
IN DE MSP WIJK IN HEERLEN 

7.1 INLEIDING 

In 2004 was er een complexe probleemsituatie in de 

MSP wijk ontstaan. De wijk is een herstructureringswijk 

waar bevolkingskrimp, vergrijzing en veroudering van 

de woningen en de woonomgeving had plaats gevonden. 

Om een stedebouwkundig herontwerp te kunnen maken 

dat aansloot op de probleemsituatie, waren de gemeente 

en de betrokken woningcorporaties gericht op het 

goed betrekken van bewoners en andere lokale actoren 

in het ontwerpproces. Achtereenvolgens worden de 

complexe probleemsituatie, de gebruikte methode voor 

bewonersparticipatie en de toepasbaarheid van de charrette 

methode beschreven. 
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7.2 PROBLEEMSITUATIE IN DE MSP WIJK 

Vanaf de jaren '70 waren er negatieve ontwikkelingen in de 

wijk. Veel woningen, winkels, bedrijven en voorzieningen 

waren voor- en naoorlogs en oorspronkelijk gebouwd voor 

de arbeidersgezinnen binnen de mijnwerkersindustrie (zie 

figuren 7.3 en 7.4 op de volgende pagina's). De sluiting 

van de mijnen in de jaren '70 leverde een grote tegenslag 

op voor de wijk. Het stond aan de basis van de volgende 

ontwikkelingen die plaats hebben gevonden vanaf de jaren 

'90: 

Bevolkingskrimp. 

Dit vond plaats in de regio Parkstad, waar de MSP 

wijk centraal in ligt (zie figuur 7.1). De afgenomen 

bevolkingsgroei na de sluiting van de mijnen werd in 

de jaren '80 nog gecompenseerd door migranten vanuit 

Duitsland en België. Zij kochten namelijk woningen in 

Nederland omdat de woningprijzen relatieflaag waren 

(Sjerps, 2009). Door de stijging van de woningprijzen 

in Nederland draaide dit om. Vanaf 1995 trad er 

bevolkingskrimp op in de regio. De centrale gemeente 

Heerlen was één van de gemeenten waar de grootste 

bevolkingskrimp in Nederland optrad (Companen, 

2005; zie figuur 7.2). Dit was ook terug te zien in 

de MSP wijk. Het aantal inwoners was afgenomen 

van 7.547 in 2003 naar 7.311 in 2005. In 2005 was 

voorspeld dat er in 2025 nog maar 6.000 bewoners 

zullen zijn (Gemeente Heerlen, 2010). 

Vergrijzing van de bevolking. 

Dit kwam doordat de doorstroming van bewoners 
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Figuur 7. i Regio P(lrk~tad: het contrast tussen park en stad in 
de 7 gemeenten. met de MSP wijk centraal 

m de wijk laag was. Veel bewoners uit oude 

mijnwerkersgezinnen bleven in de wijk wonen 

(Companen, 2005). Er vond dubbele vergrijzing plaats, 

omdat veel midden- en hoopopgeleide volwassenen de 

regio verlieten. Voor deze bewoners was er namelijk 

een tekort aan werkgelegenheid. De hoogopgeleiden 

keerden vaak pas terug aan het einde van hun (werk) 

leven (Sjerps, 2009). 

Heterogenisering van de bevolking. 

De bewoners bestonden niet meer hoofzakelijk uit 

jonge (arbeiders)gezinnen, maar ook uit ouderen, 

jongeren van 12 tot 18 jaar en allochtonen (Pasmans, 

2009). Er waren weinig voorzieningen in de wijk voor 

deze doelgroepen. Ook de andere bewoners waren erg 

Krimp • lS% 
• Krimp 10-15.,. 

• l((tmp 5-10% 

• Krimp < 5% 
Gt"oel < groei Nl 

Groei = groei NL 

Bevolkingsgroei Ned~rland : 3,86% 

Figuur 7.2 De prognose m1z de bevolkingsrmtwikkeling per 
gemeente in Nederfund I'Oor 2025 

ontevreden over de kwaliteit van hun woonomgeving. 

Hierop werd de MSP wijk als slechtst beoordeeld 

in Heerlen in 2005 (Gemeente Heerlen, 2009). De 

heterogenisering van de bevolking heeft bijgedragen 

aan eenzaamheid van de bewoners en aan sociale 

problemen in de openbare ruimte, zoals dreiging door 

hangjongeren (Peters, 2005). 

Afname van de sociale interactie. 

De bewoners waren oorspronkelijk hecht verbonden 

door de mijnbouw. Veel oud-mijnwerkers konden 

geen nieuwe baan krijgen doordat ze een laag 

opleidingsniveau hadden. Door de toegenomen 

werkloosheid nam de sociale interactie in de wijk af. 

Dit zorgde er voor dat er door de bewoners weinig 
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De MSP wijk in 1919. De wijk bestond uit lintbebouwing 
en kleine mijnwerkerskolonieën. 
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kleinschalige plantsoenen 

en geen onderscheid in 

verkeerssoorten) . 

Figuur 7. 3 Opbouw van de MSP wijk ( I I 2). Overzicht van de grootste ontwikkelingen tot I 9 I 9 en de veranderingen naar I 93 7. 
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Veranderingen van 1937 naar 1979: het grootste gedeelte van 
de wijk werd gebouwd volgens het gelede stad concept. 

-llS 250 
- M'iP qret~' 

- Vot>lgai>QD1naden 
- Aul~ 

- Tnelnba~ 

aren '50 

Veranderingen van 1979 naar 2005: stadsvernieuwing 
en nieuwbouw op enkele locaties. 

-125 250 SOOm 
- MSI'g ltft( 

aren '60 en '70 anaf de jaren '80 

• Bouw van rijtjeswoningen, portiek-etageflats en galerijflats • Sluiting van de • Bouw van woningen voor lage en midden 

voor arbeidersgezinnen, voomarnelijk door woningcorporatie mijnen tussen 1965 inkomensklassen in plaats van gebouwen 

Woonpunt (kleinschalige bouwblokken en straten). 

• Aanleg van grootschalige sport- en onderwijsvoorzieningen 

aan de randen van de wijk. 

• Bouw van grootschalige bolgashouder en werkplaatsen 

gericht op de mijnwerkersindustrie. 

en 1975. binnen de mijnwerkerindustrie. 

• Bouw van ouderenwoningen en 

woningen voor gehandicapten 

Figuur 7.4 Opbuuw van de MSP wijk (2 I 2) . Over::icht van grootste veranderingen mn /93 7 naar 1971) en 2003. 
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Figuur 7.5 Eigendomskaart van de MSP wijk in 2005, met de geplande bu1nr en sloop van woningen. 



meer werd ingegrepen in de sociale problemen die 

ontstonden in de openbare ruimte. De bewoners hadden 

nog wel veel sociaal contact in het verenigingsleven m 

de wijk (Egmond, 2005). 

Om te reageren op de (negatieve) ontwikkelingen in de 

wijk, wilden de gemeente en woningcorporatie Woonpunt 

in 2004 een stedebouwkundig herontwerp maken. Daarmee 

wilden de professionele actoren de volgende onderdelen 

aanpakken: 

Kleine en verouderde woningen. Zo konden de 

ouderen niet gebruik maken van de naoorlogse portiek

etageflats en galerijflats zonder lift die in het bezit 

waren van de woningcorporaties. 

Leegstaande buurtwinkels. 

Verouderde voorzieningen. Zo waren de twee 

basisscholen verouderd en nam het draagvlak af. 

Leegstaande buurtkerken zonder nieuwe functie. 

Toegenomen verkeersdruk op de wegen en het tekort 

aan parkeerplaatsen. 

Tekort aan openbare speel- en groenvoorzieningen in 

de wijk. 

De meeste problemen waren aanwezig m de 

Schaesbergerbeld en Meezenbroek buurten. De situatie 

in Palemig was minder problematisch, omdat deze buurt 

hoofdzakelijk bestond uit vrijstaande of twee-onder-één

kap woningen in het groen voor bewoners uit midden en 

hoge inkomensklassen. 

Actoren in het ontwerpproces 

De gemeente en woningcorporatie Woonpunt hadden 

het initiatief in het ontwerpproces genomen en hadden 

gezamenlijk de bewakende rol. Binnen de gemeente 

werd er vanuit verschillende werkgroepen gewerkt om 

zowel de fysieke, sociale als economische problemen in 

de wijk aan te pakken. Woningcorporatie Woonpunt had 

sloopplannen in het centrum van de wijk om daar een nieuw 

wijkwinkelcentrum te plaatsen (figuur 7.5). De gemeente 

en de woningcorporatie Woonpunt hadden allebei een 

projectleider aangesteld en wilden de woningcorporaties 

Welier en Voorzorg betrekken in het gehele ontwerpproces. 

Dit was nodig omdat de andere woningcorporaties ook al 

vroeg in het ontwerpproces nieuwbouw- en sloopplannen 

hadden. De woningcorporaties hadden naast de gemeente 

de meeste invloed in het ontwerpproces, doordat ze in het 

bezit waren van de meeste woningen in de wijk (zie figuur 

7.5). 

Drie projectontwikkelaars hadden bouwplannen in de 

MSP wijk maar opereerden zelfstandig. Dit kwam omdat 

de gemeente in de jaren '90 al bestemmingsplannen had 

gemaakt, toen de bevolkingskrimp nog niet plaats had 

gevonden (zie figuur 7.5). Toen de krimp was gesignaleerd 

door de gemeente, konden de bouwplannen van de 

woningcorporaties slechts worden teruggebracht naar 250 

woningen in West-Schaesbergerveld en West-Palemig. Dit 

zorgde er voor dat er 759 sociale huurwoningen moesten 

worden gesloopt en dat er maar 414 (sociale huur)woningen 

konden worden teruggebouwd (KEI, 201 0). 

Tijdens het ontwerpproces raakte de Rijksoverheid ook 

betrokken, toen de wijk in 2007 tot aandachtswijk is 

benoemd. De Rijksoverheid ging de wijk financieren 

binnen de thema's wonen, werken, leren, integratie en 

veiligheid. De gemeente en de woningcorporaties waren 

zeer afhankelijk van de inbreng van de Rijksoverheid. 

Zo betaalde deze de aanpak van de openbare ruimte bijna 

volledig. 

De gemeente en woningcorporatie Woonpunt wilden 

de bewoners en andere lokale actoren betrekken in het 

gehele ontwerpproces. Volgens de makers van de sociale 

buurtvisie van de wijk was dit nodig om het ontwerpproces 
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Presentatiedata Onderdelen van het Betrokken bewonersgroepen 

aug- okt 
2005 

feb20 

ontwerpproces 

- lnrichtingsvisie MSP 
- Woningmarktonderzoek 
Heerlen Stad Oost 

- Sociale buurtvisie MSP 

- Stichting Wijkbeheer en klonkbordgr oep 

-Stichting Wijkbeheer en klonkbordgr 
-Stichting Wijkbeheer en klonkbordgr 

oep 
oep 

07 4 Buurtplan op hoofdlijnen I Stichting Wijkbeheer en klonkb ordgroep 

opr2007 ~ Twee openbare 
informatieavonden 

feb- apr __, - Wijkactieplan 
2008 -Charter 

I Alle bewoners 

~ -Stichting Wijkbeheer e 
-Stichting Wijkbeheer e 

n klonkbordgroep 
n klonkbordgroep 

nov 2008 ~Opzet stedebouwkundige I Stichting Wijkbe 
VISie 

heer en klonkbordgroep 

jun - jul H Uitwerking twee pocketparcs I Allebewo 
2009 deelprojecten 

ners 

opr2070 
Uitwerking stedebouwkundige 

Alle be 
visie: eerste openbare 

woners 

inspraakavond 

nov 2010 y Tweede openbare 
inspraakavond I 

Alle bewoners 

Figuur 7.6 Tijd~ lijn van het ontwerpproces in de MSP wijk vanuit de mogelijkheden voor actiel 'e hewonenparticipatie. 
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niet van bovenafplat te plannen en te controleren (Opdam, 

2006). 

Om de bewoners actief te betrekken in het 

ontwerpproces hadden werknemers binnen de gemeente 

en woningcorporatie Woonpunt regelmatig contact met 

de bestaande bewonerscommissie Stichting wijkbeheer, 

die uit 12 bewoners bestond. Daarnaast had de gemeente 

een klankbordgroep opgericht aan het begin van het 

ontwerpproces om iedere één à twee maanden contact 

te hebben met een representatieve groep bewoners. De 

klankbordgroep had 40 bewoners aangetrokken. Dit werd 

echter al snel teruggebracht naar 20 bewoners, toen bleek 

dat de lange discussies weinig opleverden (Vroemen, 

2010). 

De gemeente en woningcorporatie Woonpunt wilden ook 

de individuele bewoners betrekken in het ontwerpproces. 

Na het onderzoek naar de sociale en fysieke problemen in 

de wijk, hadden de gemeente en de woningcorporatie de 

volgende doelstellingen: 

Doelgerichte en open communicatie met voor de 

bewoners duidelijke boodschappen. 

Verkrijgen en behouden van draagvlak waarbij 

bewoners serieus genomen worden en voldoende 

inbreng hebben (RO groep, 2007). 

Op de openbare informatieavonden die de gemeente op 

twee locaties in de wijk had georganiseerd, was de opkomst 

van de bewoners echter laag. Vrijwel alleen de 32 bewoners 

binnen de bewonerscommissie en de klankbordgroep 

waren naar de informatieavonden gekomen (Meertens, 

2010). Daarom besloten de gemeente en woningcorporatie 

Woonpunt om alleen deze bewoners te betrekken in de 

eerste fase van het ontwerpproces: het voorbereiden en 

maken van de stedebouwkundige visie (zie figuur 7.6). 

7.3 TOEGEPASTE 

BEWONERSPARTICIPATIE IN DE MSP 
WIJK 

Tijdens de eerste ontwerpprocesfase werd het maken de 

stedebouwkundige visie uitbesteed aan BGSV bureau voor 

stedebouw. Drie ontwerpers hadden bijna een jaar lang 

iedere één à twee maanden een avond contact met de 32 

actieve bewoners. Op deze avonden werden de voorlopige 

ontwerpplannen gepresenteerd door het ontwerpbureau, 

waarna de resultaten werden besproken. Handtekeningen 

werden hierbij gebruikt als contactmiddeL 

Tijdens de tweede ontwerpprocesfase werd de 

stedebouwkundige visie uitgewerkt (zie figuur 7.6). Dit 

werd gedaan door de gemeente zelf, die er op gericht 

was om alle bewoners alsnog te laten participeren in 

het ontwerpproces. Daarom werd de klankbordgroep 

opgeheven. 

De bewoners kregen eerst de kans om te participeren bij 

twee kleine deelprojecten die in de stedebouwkundige visie 

waren voorgesteld: de pocket parcs. Externe kunstenaars 

organiseerden de workshops hiervoor. Vanaf de organisatie 

van de pocket parcs deelprojecten werden de bewoners 

maandelijks op de hoogte gehouden van de uitwerking van 

de stedebouwkundige visie met thuisgestuurde folders. 

Bij het uitwerken van de gehele stedebouwkundige visie 

werden eerst winkeliers, schoolbestuurders en bestuurders 

van verenigingen op twee avonden betrokken. Op deze 

avonden konden zij in kleine groepen discussiëren met 

werknemers van de gemeente. 

Alle individuele bewoners kregen de kans om te kunnen 

participeren bij het uitwerken van de stedebouwkundige 

visie. Het ging om deelplannen die waren gericht op 

het herontwerpen van de openbare ruimte. Hiervoor 

werden twee openbare inspraakavonden georganiseerd, 

waar de voorlopige ontwerpplannen voor deelplannen 
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werden gepresenteerd en besproken. Dit werd gedaan 

met ondersteuning van computertekeningen. Bij de 

inspraakavonden was de opkomst hoog, er kwamen 100 

tot J 50 bewoners langs per avond. 

Bij de eerste openbare inspraakavond konden de 

bewoners hun stem uitbrengen over de scores en prioriteiten 

die zij aan deelplaiU1en wilden geven. De stemmen van de 

bewoners voor de deelplannen telden even zwaar als de 

stemmen binnen de gemeente. Bij de tweede openbare 

Resultaat van de toegepaste 
bewonersparticipatie aan de hand van 
beschikbare cijfers 

Tijdens de eerste ontwerpprocesfase konden de 32 actieve 

bewoners adviseren (participatieniveau drie). Individuele 

bewoners konden worden geraadpleegd (participatieniveau 

twee) bij de openbare inspraakavonden. 

inspraakavonden werd de definitieve uitwerking van de Tijdens de tweede ontwerpfase konden alle bewoners 

deelplaiU1en gepresenteerd en besproken in kleine groepen. meebeslissen bij de prioritering van eerder gemaakte 
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!Rode en Witte wijk lzeeheldenbuurt Newhall buurt 

124 !Minimaal I 000 435 

deelplalll1en. ln de rest van het ontwerpproces konden de 

bewoners adviseren (participatieniveau drie). 

Bij de pocket parcs deelprojecten kregen bewoners de 

kans om te co-produceren (participatieniveau vier). 

De toegepaste bewonersparticipatie heeft het volgende 

nadeel opgeleverd in het eerste gedeelte van het 

ontwerpproces: 

De representativiteit van de actieve bewoners was 

slecht. 

De meerderheid van de actieve bewoners waren 

rnaMen tussen de 40 en 60 jaar (20 1 0). Daarnaast was 

het aantal actieve bewoners zeer laag in verhouding tot 

de case studies in hoofdstuk 5 en 7 (zie tabel 7.1) 

IBird Rock buurt MSPwijk 

lf/m de stedeb. visie !Vanaf de stedeb. visie 

144 9 ~5 

Tabel 7.1 Aantal actieve bewoners in de verschillende ontwerpprur:essen. per 1000 woningen 



De toegepaste bewonersparticipatie heeft de volgende 

voordelen opgeleverd in het tweede gedeelte van het 

ontwerpproces: 

Bewoners werden geactiveerd door de pocket parcs 

deelprojecten. 

Bij beide deelprojecten waren ongeveer 35 bewoners, 

waaronder kinderen en allochtonen, betrokken in het 

gehele ontwerpproces (Vroemen, 201 0). 

De representativiteit bij de openbare inspraakavonden 

was licht verbeterd. 

Er waren 150 bewoners naar de eerste inspraakavond 

gekomen (zie figuur 7.7). Dit was nog steeds een 

relatief lage opkomst (zie tabel 7.1). Hiervan hadden 

118 bewoners meningen en voorstellen ingeleverd. Er 

waren meer jongeren en ouderen aanwezig ten opzichte 

van de actieve bewoners in de eerste ontwerpfase. 

De toegepaste bewonersparticipatie heeft de volgende 

nadelen opgeleverd in het tweede gedeelte van het 

ontwerpproces: 

Alsnog kritiek tijdens de tweede openbare 

inspraakavond 

Toen de gemeente de definitieve ontwerpplannen 

presenteerde, kwamen verschillende bewoners in 

opstand. Zo was er veel kritiek op het deelproject 

van de langzaamverkeersroute door de hele wijk. Om 

de weerstand bij de bewoners weg te halen, ging de 

gemeente nog openbare workshops presenteren voor 

de deelprojecten waar bewoners tegen in opstand 

waren gekomen (Meertens, 201 0). 

Voor de gemeente en de woningcorporatie heeft de 

toegepaste bewonersparticipatie het nadeel opgeleverd, 

dat de benodigde hoeveelheid geld en moeite groot was. 

Zo hadden de Rijksoverheid en de woningcorporaties 

gezamenlijk € 1 miljoen betaald voor het communicatieplan 

Wonen (Gemeente, 2008). 

Figuur 7. 7 Eerste npenbure inspraakavond in de tweede 
Olltwerpprocesfase in het .4rcus College. 
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Resultaat van de toegepaste 
bewonersparticipatie aan de hand van 
interviews 

Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van de actieve 

bewonersparticipatie zijn interviews gehouden met acht 

betrokkenen (zie bij lage 1 ). Bij de gemeente is gesproken 

met drie werknemers: 

Dhr. Meertens, voorzitter van de werkgroep stedebouw 

van het MSP project bij de gemeente Heerlen. Hij is 

vanaf 2005 betrokken geweest. Dhr. Meertens is bij 

alle onderdelen aanwezig geweest waar alle bewoners 

werden betrokken. 

Dhr. Van Daal, projectleider van het MSP project, is 

betrokken geweest sinds januari 20 I 0. Hij heeft er 

voor gezorgd dat de verschillende werkgroepen op 

elkaar aan bleven sluiten en heeft twee voorgangers 

gehad in het MSP project. 

Dhr. Te Locke, contactambtenaar van de MSP wijk 

sinds begin 2010, is tijdens het grootste gedeelte 

van het ontwerpproces betrokken geweest bij 

veel vergaderingen met de bewoners in Stichting 

Wijk beheer. Hij is de gemeentelijke contactpersoon met 

de lokale actoren in de wijk. Hij heeft één voorganger 

gehad voor zijn huidige functie in dit project. 

Bij de woningcorporatie Woonpunt is gesproken met: 

78 

Dhr. Scheilen, woonconsulent bij het MSP project. Hij 

is tijdens het grootste gedeelte van het ontwerpproces 

betrokken geweest en heeft daarbij direct contact 

gehad met de bewoners. Zo is hij voor de onthuring 

van de bewoners van de woningen die gesloopt gingen 

worden op huisbezoek geweest. Er kon niet worden 

gesproken met de oorsponkelijke projectleider van 

het MSP project bij de woningcorporatie Woonpunt, 

omdat deze in de zomer van 2010 is opgevolgd. 

Er is gesproken met vier bewoners uit de Stichting 

Wijkbeheer en de klankbordbordgroep: 

Dhr. Mol, oud-voorzitter van de Stichting Wijkbeheer, 

was vanaf het begin van het ontwerpproces betrokken 

geweest en is in 20 10 gestopt. 

Mevr. Coolen was de nieuwe voorzitter van de 

Stichting Wijkbeheer. Zij was tijdens het gehele 

ontwerpproces betrokken, omdat ze ook lid is geweest 

van de k1ankbordgroep. 

Dhr. Vroemen is betrokken geweest tijdens het gehele 

ontwerpproces als vice-voorzitter van de Stichting 

Wijkbeheer. Daarnaast is hij lid geweest van de 

klankbordgroep. 

Dhr. De Loo is tijdens het gehele ontwerpproces 

betrokken als lid van de Stichting Wijkbeheer. Hij is 

ook lid geweest van de klankbordgroep. 



Ervaringen vanuit de gemeente 

Volgens dhr. Meertens liet de lage opkomst van bewoners 

bij de eerste twee openbare informatieavonden zien, dat 

er in de eerste ontwerpprocesfase erg weinig bewoners 

waren die actief betrokken wilden zijn bij het opzetten van 

de stedebouwkundige visie. Actieve bewonersparticipatie 

van meer bewoners daarbij zou mogelijk zijn geweest 

door de bewoners persoonlijk te benaderen, maar dit zou 

te veel tijd en moeite van de werknemers van de gemeente 

en de woningcorporatie hebben gevraagd. Een andere 

mogelijkheid om meer actieve bewoners te betrekken was 

eventueel het bewonerscontact via verenigingen geweest. 

Dhr. Meertens zei dat pas in de tweede ontwerpprocesfase 

verandering kwam in de passieve en negatieve houding 

van de bewoners tegenover het herontwerpen van de wijk. 

Dit kwam doordat ze de gemeente in eerste instantie niet 

vertrouwden. Het activeren van de bewoners vond plaats 

toen ze werden geprikkeld bij de pocket parcs projecten. Dit 

gebeurde door de bewonersparticipatie bij en de uitvoering 

van de deelprojecten. Hierbij waren onafhankelijke 

inspirators nodig die konden zorgen voor beeldvorming, 

zoals de kunstenaars. 

Volgens dhr. Te Locke waren de bewoners vooral 

geïnteresseerd in hun directe woonomgeving, hooguit tot 

op buurtniveau. Dit werd versterkt omdat de buurtgrenzen 

voor de bewoners nog natuurlijke barrières waren. 

Bij de deelprojecten zagen de bewoners pas in wat de 

veranderingen voor hun zouden betekenen. 

Om de bewoners goed te laten participeren was 

het volgens dhr. Meertens van belang om naar ze te 

luisteren, ze zelf een idee te laten produceren dat m 

de stedebouwkundige visie paste en ze betrokken te 

houden. Dhr. Te Locke en dhr. Meertens gaven aan dat 

het vasthouden van het bewonersvertrouwen en de goede 

communicatie met de bewoners belangrijker waren dan het 

uiteindelijke resultaat zelf. 

Dhr. Van Daal gaf aan dat het jaar van stilstand tussen de 

eindpresentatie van de opzet van de stedebouwkundige 

visie en de voorlopige uitwerking er van niet goed heeft 

gewerkt voor de bewoners. Dit is ten koste gegaan van de 

betrokkenheid van de bewoners. Dhr. Van Daal zei ook dat 

het opgaan van de klankbordgroep in deelprojectgroepen en 

openbare inspraakavonden niet ideaal was. Bij de openbare 

inspraakavonden bleek dat de afstand tussen de ontwerpers 

en de groep actieve bewoners te groot was geworden. 

Dhr. Meertens en dhr. Van Daal zeiden dat er 

verbeteringen hadden kunnen worden gemaakt m 

de overstap van de eerste naar de tweede openbare 

inspraakavond bij het uitwerken van de stedebouwkundige 

visie. Deze ontwerpstap was te groot geweest, waardoor 

onnodige weerstand was ontstaan bij sommige bewoners. 

Dhr. Van Daal gaf aan dat er beter frequenter contact met 

de bewoners had plaats kunnen vinden, maar dan moesten 

de ontwerpstappen wel vernieuwend genoeg zijn. 

Volgens dhr. Van Daal was er te veel geëxperimenteerd 

met verschillende middelen, wat mogelijk was omdat 

de MSP wijk als probleemwijk financiering vanuit de 

Rijksoverheid kreeg. De gemeente is dan ook steeds 

gerichter en efficiënter geworden. 
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Ervaringen vanuit de woningcorporatie 
Woonpunt 

Dhr. Scheilen bevestigde de uitspraak vanuit de gemeente 

dat het veel tijd en moeite had gekost om alle bewoners 

actief te betrekken in de eerste ontwerpprocesfase. Hij was 

het ook eens met het feit dat de actieve bewonersparticipatie 

van meer bewoners alleen mogelijk zou zijn geweest door 

ze persoonlijk of via verenigingen te benaderen. Een 

belangrijke oorzaak hiervan was dat het niet paste in de 

mentaliteit van de oorspronkelijke bewoners. De Zuid

Limburgse mijnwerkers hadden de problemen in de buurten 

namelijk lange tijd zelf opgelost met mede buurtbewoners. 

Terwijl de bewoners vijftien jaar geleden nog de straten 

schoonmaakten, straatactiviteiten hadden en de hangjeugd 

aanspraken, is de open straatcultuur overgegaan in een 

gesloten cultuur. Binnen de verenigingen vindt nog wel 

veel activiteit plaats. 

Dhr. Scheilen beaamde dat de bewoners pas bij de 

sloopplannen van hun woningen en de ontwerpplannen in 

de tweede ontwerpprocesfase inzagen wat de veranderingen 

voor hen zouden betekenen. Hij bekrachtigde ook de 

uitspraak vanuit de gemeente dat de bewoners vooral 

geïnteresseerd waren in hun directe woonomgeving, 

hooguit tot op buurtniveau. Zo kwamen veel bewoners 

pas commentaar geven op het moment dat de pocket parcs 

werden aangelegd. 

Volgens Dhr. Scheilen was het de gemeente en de 

woningcorporatie niet gelukt om de gesloten cultuur van 

passiviteit bij de bewoners te doorbreken. Zo was het in het 

eerste deel van ontwerpproces niet gelukt om de meningen 

van de bewoners goed te kunnen inventariseren. Dhr. 

Scheilen gaf aan dat er ook te weinig is gezocht naar gepaste 

methoden om verschillende soorten bewoners actief te 

laten participeren, zoals het informeren van bewoners in 
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kleine groepen en het maken van flyers die waren gericht 

op specifieke doelgroepen. Sociale activiteiten zoals 

tentfeesten en gezamenlijk kerstballen kopen hadden de 

actieve bewonersparticipatie in de MSP wijk ook kunnen 

stimuleren. 



Ervaringen van bewoners vanuit de Stichting 
Wijkbeheer en de klankbordgroep 

Mevr. Cool en steunde de uitspraak vanuit de gemeente en de 

woningcorporatie dat persoonlijk contact met bewoners het 

beste zou hebben gewerkt om ze actief te laten participeren 

in de eerste ontwerpprocesfase. Mevr. Coolen en dhr. 

V roemen waren echter minder negatief dan de werknemers 

bij de professionele actoren over het kleine aantal bewoners 

dat behoefte zou hebben gehad aan actieve participatie. 

Zij gaven aan dat er nauwelijks moeite was gedaan om 

de bewoners actief te laten participeren, omdat zij alleen 

werden geïnformeerd (participatieniveau één) door de 

nieuwsbrieven en bij de openbare informatieavonden. 

Volgens Mevr. Coolen werden de actieve bewoners 

niet altijd volledig betrokken in het ontwerpproces. 

Werknemers bij de gemeente en het stedebouwkundig 

ontwerpbureau maakten vaak onaangekondigd 

de eindkeuze bij ontwerpproblemen, terwijl er bij 

verschillende bijeenkomsten met de actieve bewoners was 

gediscussieerd en nog niet tot een gezamenlijke oplossing 

was gekomen. Dit ging ten koste van het draagvlak bij de 

actieve bewoners en indirect ook bij de passieve bewoners. 

Dhr. De Loo en dhr. Mol rapporteerden dat de actieve 

bewoners in het ontwerpproces altijd een achterstand 

hadden op de professionele actoren. Deze achterstand 

verklaarden zij doordat de gemeente de informatie van de 

ontwerpproblemen vaak pas gaf aan de actieve bewoners 

vlak voordat de ontwerpbeslissingen moesten worden 

genomen. 

Opvallend aan de reacties van deze bewoners was 

dat vooral de gemeente, dus niet het stedebouwkundig 

ontwerpbureau, werd genoemd bij de negatieve uitspraken 

over de actieve bewonersparticipatie. 

Mevr. Coolen, dhr. De Loo en dhr. Vroemen beaamden 

de uitspraak vanuit de gemeente en de woningcorporatie 

dat bewoners m de tweede ontwerpprocesfase vooral 

geïnteresseerd waren in hun directe woonomgeving, 

hooguit tot op buurtniveau. Zij bevestigden ook de 

uitspraak vanuit de professionele actoren dat deelprojecten 

het beste werkten om de bewoners actief te betrekken. 

Volgens alle drie de bewoners was de afstand tussen de 

bewoners en de werknemers bij de professionele actoren in 

het tweede deel van het ontwerpproces nog steeds te groot. 

Mevr. Cool en gaf aan dat dit zichtbaar was bij de openbare 

inspraakavonden. Omdat het aantal betrokken bewoners 

groot was, kwamen hier vooral de meest dominante 

bewoners aan het woord. Mevr. Coolen en dhr. Vroemen 

gaven aan dat het gemis aan korte communicatielijnen ook 

te zien was aan de uitspraak vanuit de gemeente dat de 

klankbordgroep niet opgeheven had moeten worden. Bij 

de klankbordgroep had de gemeente immers wel direct 

contact met een kleine actieve bewonersgroep. 

Mevr. Coolen gaf aan dat de gemeente en de 

woningcorporatie de ontwerpplannen vaak al te ver hadden 

uitgewerkt voordat de bewoners er bij werden betrokken. 

Hierdoor kregen de bewoners niet de kans om helemaal 

mee te kunnen denken en kregen ze niet het gevoel om 

aanwezig te mogen zijn in het ontwerpproces. Dit bleek bij 

de laatste inspraakavond waar de gemeente de uitgewerkte 

plannen presenteerde, waartegen verschillende bewoners 

in opstand kwamen. 

Mevr. Coolen gafaan dat de bewoners in de verschillende 

buurten op dezelfde manier werden behandeld, terwijl de 

bewoners eigenlijk te veel van elkaar verschilden. Zo was 

er meer eenheid over de ontwerpbeslissingen tussen de 

bewoners in Schaesbergerveld dan in Meezenbroek. 

Dhr. Vroemen onderschreef de uitspraak vanuit 

de woningcorporatie dat de flyers voor actieve 

bewonersparticipatie te weinig gericht waren op specifieke 

doelgroepen, zoals de allochtone doelgroepen. 

81 



[Pre-charrette !Voorbereiden van de 

stedebouwkundige visie 

Participatieniveau van de bewoners p of4 3 voor de bewoners in Stichting 

rwijkbeheer en de klankbordgroep 

2 voor de overige bewoners 
!Betrokken bewoners 1<\.lle bewoners Alleen de bewoners in Stichting 

rwijkbeheer en de klankbordgroep 

Hoeveelheid openbare inspraaktijd van de -2 Avonden Iedere 1 à 2 maanden voor de 

~ewoners ~ctieve bewoners 

I Openbare inspraakavond per 

~uurt voor de overige bewoners 
Hoeveelheid persoonlijke inspraaktijd van fEventueel voor de actieve Eventueel voor de actieve 

de bewoners !bewoners !bewoners 

Duur van het ontwerpproces voor de r-6 weken in het ideale 4 jaar voor de actieve bewoners 
I!Jewoners scenario I ,5 jaar voor de overige 

~ewoners 

Communicatiemogelijkheden van de Kleine groepsdiscussies - Kleine groepsdiscussies 

[bewoners van koopwoningen Grote groepsdiscussies 

Interviews Niet van toepassing 

Communicatiemogelijkheden van de - Kleine groepsdiscussies - Kleine groepsdiscussies 

bewoners van huurwoningen Grote groepsdiscussies 

!De actoren die de leiding hadden in Pre-charrette: ervaren Binnen de gemeente: 
Jhet ontwerpproces !Projectleider ~tedebouwkundige, projectleider 

[en wethouder 

Binnen woningcorporatie 

IWoonpunt: projectleider 

IOPunten waar toepassing van de charrette methode voordelen zou hebben opgeleverd in de MSP wijk 

Tabel 7.2 Verschilfen lussen de pre-eharre/Ie in theorie en de actieve bewvnerspurticipalie in de MSP wijk 
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7.4 TOEPASBAARHEID VAN DE 

CHARRElTE METHODE IN DE MSP WIJK 

De chamette methode had alleen kunnen worden toegepast 

bij het ontwerpproces van de stedebouwkundige visie en 

niet bij de pocket parcs deelprojecten. De charrette methode 

wordt inuners gebruikt voor actieve bewonersparticipatie 

bij het maken van een stedebouwkundig herontwerp. 

Indien de cbarrette methode zou zijn toegepast, zou 

de voorbereiding van de stedebouwkundige visie tijdens 

de pre-charrette plaats hebben gevonden. Het opzetten 

en uitwerken van de stedebouwkundige visie zou plaats 

hebben gevonden tijdens de charrette en de post-charrette. 

Daarom zal eerst worden ingegaan op de toepasbaarheid 

van de pre-charrette en vervolgens op die van de charrette 

en de post-charrette. 

Toepasbaarheid van de NU pre-charrette 

Van de tien voordelen die de NU charrette methode m 

theorie op kan leveren (zie hoofdstuk 5), komen er acht 

terug in de pre-charrette. Twee voordelen zijn namelijk nog 

niet van toepassing: het aantal ontwerpers dat contact heeft 

met de bewoners en het contactmiddel tussen ontwerpers 

en bewoners. 

Van de acht voordelen zijn er vier terug te zien in de 

vergelijking met de toegepaste bewonersparticipatie (zie 

tabel 7.2). Het grootste voordeel was de mogelijkheid 

voor alle bewoners om te kunnen adviseren of 

coproduceren (participatieniveaus drie en vier). Dit had 

de representativiteit van de actieve bewoners vergroot. 

Daarnaast had het de duur van het ontwerpproces verkort, 

wat veel tijd en moeite had gescheeld van de actieve 

bewoners. Ook had de plaatsing van een onafhankelijke 

projectleider er voor gezorgd dat de actieve bewoners 

gelijkwaardiger betrokken werden in het ontwerpproces. 

Toepassing van de NU charretle methode kan ook risico s 
opleveren in de pre-eharretie (zie hoofdstuk 5). Hiervan 

zijn twee risico s terug te zien in de vergelijking met de 

toegepaste bewonersparticipatie: 

Het had investeringsmoeite kunnen kosten van het 

ontwerpbureau om de projectgroep te overtuigen van 

de toepassing van de charretle methode. 

Het BGSV bureau voor stedebouw had namelijk 

nog geen of weinig ervaring met het maken van 

stedebouwkundige herontwerpen met behulp van de 

charrette methode. 

Het was misschien niet gelukt om voldoende draagvlak 

voor de pre-eharretie te creëren bij de bewoners. 

Veel bewoners waren immers passief en moeilijk 

te activeren voor ingrepen die niet in hun directe 

woonomgeving werden gedaan. Het verkrijgen van 

genoeg representativiteit was misschien een probleem 

geweest bij de ouderen en de nieuwe doelgroepen met 

een lagere buurtbinding. 

De toepassing van de NU charretle methode had één 

nadeel opgeleverd: 

Het was moeilijker geworden om de aanpak van de 

fysieke, de sociale én de economische problemen op 

elkaar af te stemmen, waar de Rijksoverheid zich op 

had gericht. 

Zo was het nier meer mogelijk geweest om de pocket 

parcs deelprojecten tijdens het ontwerpproces van 

het stedebouwkundig herontwerp te gebruiken om de 

bewoners op kleinere schaal te activeren. 
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Charrette en post-charrette ppzetten van de 

~ ~tedebouwkundige visie 

Participatieniveau van de 3 of4 t3 
bewoners 

Bewoners die actief konden Alle bewoners Alleen de bewoners in Stichting 
participeren Wijkbeheer en de klankbordgr. 
Hoeveelheid openbare - Charrette: 3 avonden Iedere I à 2 maanden voor de 

'nspraaktijd van de en eventueel ook overdag kie actieve bewoners 

bewoners Post-charrette: 2 avonden 

Hoeveelheid persoonlijke - Pre-charrette: eventueel ~ventueel voor de actieve 

nspraaktijd van de bewoners - Charrette: iedere dag overdag pewoners 

Duur van het ontwerpproces 4 tot 6 weken charrette proces l jaar 
voor de bewoners en enkele maanden voor 

definitieve goedkeuring in het 

ideale scenario 

Communicatiemogelijkheden -Kleine groepsdiscussies Kleine groepsdiscussies 

van de bewoners van - Grote groepsdiscussies Niet van toepassing 

koopwoningen - Interviews Niet van toepassing 

Communicatiemogelijkheden - Kleine groepsdiscussies Kleine groepsdiscussies 

van de bewoners van Grote groepsdiscussies Niet van toepassing 

huurwoningen 

Aantal ontwerpers dat contact Meestal 8-10 Ontwerpers, ~ Ontwerpers, 
had met de bewoners of I ontwerper : 6 bewoners [of l ontwerper : 1 0 bewoners 
Contactmiddel tussen de Handtekeningen Handtekeningen 

ontwerpers en de bewoners 

in het ontwerpproces 

De actoren die de leiding - Pre-charrette: ervaren Hoofdontwerper bij het 

hadden in het ontwerpproces tprojectleider stedebouwkundig 

Charrette: hoofdontwerper fontwerpbureau 

- Post-charrette: ervaren 

[Projectleider 

~unten waar toepassing van de charrette methode voordelen zou hebben opgeleverd 

unten waar toepassing van de charrette methode nadelen zou hebben opgeleverd 

~itwerken van de 

~tedebouwkundige visie 

~ bij de prioritering van 

~eelplannen, 

3 in de rest van het ontwerpproces 

~lle bewoners 

- 2-3 Openbare inspraakavonden 

Eventueel voor de actieve 

bewoners 

~instens 2 jaar 

- Kleine groepsdiscussies 

Grote groepsdiscussies 

- Persoonlijke huisbezoeken bij 

bewoners die moesten verhuizen 

Geen kleine groepsdiscussies 
- Grote groepsdiscussies 

3 Ontwerpers, 
of 1 ontwerper : 50 bewoners 

tomputertekeningen 

Binnen de gemeente: 
stedebouwkundige, projectleider 

en wethouder 

Binnen woningcorporatie 

IWoonpunt: projectleider 

Tabel 7. 3 Verschillen tussen de (post-)charrelle in theorie cm de actieve bewonersparticipatie in de MSP wijk 
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Toepasbaarheid van de NU charrette en de 
post-charrette 

In theorie leveren de charrette en de post-charrette tien 

voordelen op (zie hoofdstuk 5). Hervan komen er drie terug 

in de vergelijking tussen de (post-)charrette en het opzetten 

van de stedebouwkundige visie (zie tabel 7.3). 

Het grootste voordeel was de mogelijkheid voor alle 

bewoners om te kunnen adviseren of coproduceren 

(participatieniveaus drie en vier). Dit had de 

representativiteit van de bewoners vergroot. Daarnaast had 

de kortere duur van het ontwerpproces er voor gezorgd 

dat het minder tijd en moeite had gevraagd van de actieve 

bewoners. 

Bij de vergelijking tussen de (post-)charrette en het 

uitwerken van de stedebouwkundige visie komen vijf 

theoretische voordelen terug (zie tabel7.3). 

Verkorting van de duur van het ontwerpproces was het 

grootste voordeel geweest voor de bewoners. Daarnaast 

hadden de bewoners directer contact kunnen hebben 

met de ontwerpers tijdens de openbare inspraakavonden. 

Ook hadden de bewoners meer vertrouwen gehad in de 

ontwerpers. Dit werd veroorzaakt door de organisatie van 

kleine groepsdiscussies en het gebruik van voorlopige 

handtekeningen. Ten slotte had de plaatsing van een ervaren 

projectleider er voor gezorgd dat de actieve bewoners 

gelijkwaardiger betrokken werden bij de uitwerking van 

de stedebouwkundige visie. 

De toepassing van de NU charrette en post-charrette kan 

ook risico s opleveren in theorie (zie hoofdstuk 5). Er 

zijn drie risico s terug te zien in de vergelijking met de 

toegepaste bewonerparticipatie: 

Net als tijdens de pre-charrette was het verkrijgen 

van onvoldoende raagvlak bij de bewoners een risico 

geweest. 

Tijdens de post-charrette hadden onverwachte 

vertragingen kunnen komen. 

De wijk was immers een aandachtswijk waar zowel 

sociale, economische als fysieke ingrepen werden 

gedaan door veel verschillende actoren. Zo had 

de afhankelijkheid van de Rijksoverheid voor 

onverwachte vertragingen kunnen zorgen. 

Tijdens de post-charrette hadden onverwachte 

afkeuringen kunnen komen. 

Indien te weinig rekening was gehouden met alle 

betrokken actoren, hadden de ontwerpresultaten 

moeten worden herroepen. Zo waren de gemeente 

en de woningcorporaties afhankelijk van de 

projectontwikkelaars waaraan grote toezeggingen 

waren gedaan voor de opkomst van het krimpprobleem. 

De toepassing van de NU charrette methode had twee 

nadelen opgeleverd: 

Net als tijdens de pre-charrette was het moeilijker 

geweest om de oplossingen voor de fysieke, de sociale 

én de economische problemen in de wijk op elkaar af 

te stemmen. 

De bewoners hadden niet meer de mogelijkheid gehad 

om te kunnen meebeslissen over de prioritering van de 

deelplannen. 

Tijdens de charrette hadden de bewoners wel al 

inspraak kunnen hebben vanaf het ontwerp van de 

deelplannen. 
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HOOFDSTUKS 

CONCLUSIE EN AANBEVELING 

Na de conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken 

volgt de aanbeveling voor de toepassing van de NU 

charrette methode bij het herontwerpen van Nederlandse 

woonbuurten en -wijken. 

Conclusie 

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste leerpunten: 
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Bewoners moeten kunnen adviseren, coproduceren 

of meebeslissen (niveaus drie, vier en vijf van de 

participatie/adder) om actief betrokken te zijn bij het 

maken van een stedebouwkundig herontwerp. 

In de jaren '70 leverde het meebeslissen van alle 

betrokken bewoners van sociale huurwoningen 

(participatieniveau vijf) te veel nadelen op. 

In de jaren '80 zorgden adviserende of coproducerende 

bewonerscommissies (participatieniveaus drie en 

vier) vaak voor consensus tussen de bewoners en de 

professionele actoren. 

Vanaf de jaren '90 is de behoefte aan actieve 

bewonersparticipatie 

ontwikkelingen, zoals 

weer gegroeid 

privatisering van 

door 

de 

woningcorporaties en afname van de buurtbinding 

De toepasbaarheid van recente actieve 

bewonersparticipatie methoden in binnenstedelijke 

probleemgebieden levert vaak nadelen op, zoals 

beperking tot koopbewoners of sociale problemen. 

Bij de toepassing van de charrette methode kunnen 

in theorie alle bewoners van een probleemgebied 

adviseren of coproduceren (participatieniveaus drie 

en vier), om tot een snelle consensus te komen met de 

professionele actoren. 

De toepassing van de charrette methode levert 

risico s op bij het herontwerpen van Nederlandse 

binnenstedelijke woonbuurten en -wijken, aangezien 

de ruimtelijke NU concepten en de meeste NU middelen 

hier niet kunnen worden toegepast. 

De Newhall en Bird Rock charrette case studies laten 

zien dat er in de praktijk niet krampachtig hoeft te 

worden vastgehouden aan de theoretische beschrijving. 

Uit de Newhal/ en Bird Rock case studies blijkt ook 

dat de charrette methode in de praktijk voordelen 

oplevert ten opzichte van andere bewonersparticipatie 

methoden, zoals de mogelijkheid voor alle bewoners 

om te adviseren. 

De Rode en Witte wijk en de Zeeheldenbuurt case 

studies laten allebei zien dat de charrette methode 

vijf extra voordelen had opgeleverd, zoals efficiëntere 

bewonersparticipatie. 

De MSP wijk case study laat zien dat de charrette 

methode in alle ontwe1pfasen minimaal drie 

voordelen had opgeleverd, zoals de aanstelling van 

een projectleider die ervaring had met efficiënte 

bewonersparticipatie. 

Bij' de toepassing van de charrette methode in de MSP 

wijk had wel moeten worden ingespeeld op vijf risico s, 
zoals een te klein draagvlak bij de actieve bewoners. 

De MSP wijk case study laat zien dat de charrette 

methode nadelen had opgeleverd, zoals het moeilijker 

op elkaar afstemmen van de fysieke, sociale én 

economische problemen. 



Aanbeveling 

Op basis van dit onderzoek kan de conclusie worden 

getrokken dat de NU charrette methode een geschikte 

methode kan zijn om bewoners actief te betrekken bij het 

herontwerpen van Nederlandse woonbuurten en -wijken. 

Bewoners van een probleemgebied kunnen hierbij namelijk 

adviseren en eventueel coproduceren (participatieniveaus 

drie en vier) zonder dat de bewoners daarvoor intensief 

betrokken hoeven te zijn via een bewonerscommissie of 

een andere tijdrovende organisatie. 

Om de NU charrette methode op een geschikte manier 

toe te kunnen passen, dienen de betrokken actoren wel 

aan voorwaarden te voldoen. Het ontwerpteam en de 

projectleider moeten aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

De projectleider dient de verschillende 

bewonersgroepen op een gepaste manier te activeren 

tijdens de pre-charrette. 

De bewoners moeten via persoonlijk contact worden 

benaderd. Lokale verenigingen zijn efficiënt hierbij. 

Als hier niet veel bewoners actief in betrokken zijn 

dient dit te gebeuren met persoonlijke middelen, 

zoals huisbezoeken of enquetes die bij bewoners thuis 

worden bezorgd en opgehaald. Specifieke doelgroepen 

die moeilijk bereikt kunnen worden, moeten op een 

gepaste manier worden geactiveerd. Voorbeelden 

hiervan zijn: 

Allochtone bewoners die deel kunnen nemen aan 

een korte variant van de woonatelier methode. 

Jongeren die interactief kunnen participeren via 

een website of jongerenavonden. 

Ouderen die aangepaste presentaties krijgen m 

buurt- of ouderencentra. 

De projectleider en het ontwerpteam moeten ervaring 

opdoen met de toepassing van de charrette methode. 

Dit dient in de eerste plaats te gebeuren door een 

charrette training te volgen in het buitenland. 

Deze trainingen worden onder andere in Engeland 

georganiseerd. Daarnaast moeten het ontwerpteam 

en de projectleider eerst voldoende praktijkervaring 

opdoen als assistenten bij charrettcs die door ervaren 

projectleiders en ontwerpteams worden georganiseerd. 

Het ontwerpteam moet werken vanuit een voorlopig 

opgezette stedebouwkundige visie. 

Dit dient te gebeuren om het risico van mislukking 

van de charrette methode te minimaliseren. Met 

de gemeente en de woningcorporaties dienen eerst 

concrete randvoorwaarden te worden vastgelegd 

tijdens de pre-charrette. Zo dienen de grenzen van 

de nieuwe huur/koop-verhouding en de alternatieven 

voor nieuwe voorzieningenlocaties vooraf te zijn 

bepaald. Vervolgens dient het ontwerpteam op basis 

van de actieve bewonersparticipatie in de pre-charrctte 

een voorlopige stedebouwkundige visie op te zetten. 

Tijdens de charrette is het belangrijk om de bewoners 

eerst mee te nemen in het tot stand komen van de 

voorlopige stedebouwkundige visie. 

De gemeente en de woningcorporaties dienen aan de 

volgende voorwaarden te voldoen: 

De gemeente en de woningcorporaties moeten de 

controle in het ontwerpproces uit handen kunnen 

geven aan de projectleider. 

Om tot een snelle consensus te kunnen komen, dient 

de gemeente nog geen grote toezeggingen te hebben 

gedaan voor bouwplannen in het probleemgebied. 

Eerder gemaakte voorlopige bouwplannen moeten 

tijdens de pre-charrette worden besproken. Ook 

dienen de gemeente en de woningcorporaties de 

kosten van de charrette gezamenlijk te dragen, zodat 
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de consensusvorming bevorderd wordt. 

De gemeente en de woningcorporaties moeten in de 

eerste plaats gericht zijn op het oplossen van de .fysieke 

problemen in het probleemgebied. 

De sociale en economische problemen moeten tijdens 

de (pre-)charrette op de tweede plaats klumen komen. 

Tijdens de post-charrette kunnen deelprojecten worden 

georganiseerd die ook gericht zijn op de sociale en 

economische problemen in het probleemgebied. Zo 

hadden de pocket-parcs deelprojecten in de MSP wijk 

kunnen worden ingezet tijdens de uitwerking van het 

stedebouwkundig herontwerp. 

• De gemeente dient samen met het ontwerpteam aan 

het begin van het ontwerpproces de grenzen van het 

probleemgebied te bepalen. 

De keuze voor deze grenzen moet immers tijdens de 

pre-charrette kunnen worden gepresenteerd naar de 

direct en indirect betrokken bewoners. 

De bewoners moeten voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

88 

De bewoners moeten hoofdzakelijk de behoefte hebben 

om te adviseren (participatieniveau drie). 

Het gewenste participatieniveau dient te worden 

onderzocht door de projectleider. Zo kan het 

participatieniveau beter worden ingeschat na contact 

te hebben gehad met de wijkambtenaar en de actieve 

bewoners. Indien de bewoners willen coproduceren 

(participatieniveau vier), moet worden uitgezocht 

bij welke onderdelen dit mogelijk is tijdens de (pre-) 

charrette. Daarbij moet worden uitgezocht hoe het 

coproduceren van de bewoners niet ten koste gaat 

van het maken van de andere hoofdkeuzes in het 

ontwerpproces. 

De bewoners dienen betrokken te zijn bij een actieve 

buurt- of wijkorganisatie. 

Deze organisatie moet regelmatig contact hebben 

met de gemeente en de betrokken woningcorporaties, 

waarbij onder andere ruimtelijke problemen worden 

besproken. Ook dienen de bewoners binnen de buurt

of wijkorganisatie regelmatig contact te hebben met 

andere bewoners. 

De bewoners moeten voldoende buurtbinding hebben. 

Bij onderzoek naar de mate van buurtbinding moet 

blijken dat bewoners zich genoeg identificeren 

met de gebouwde omgeving in de buurt. Zo kan dit 

voor woningen worden gemeten met behulp van 

woonwensenonderzoek dat wordt thuisbezorgd. 

Hierbij is het bij de sloop en renovatie van woningen 

belangrijk om de terugkeerwens van de bewoners 

te meten. Om aan de gemiddelde terugkeerwens te 

voldoen, moet minimaal40% van de bewoners aan het 

begin van het ontwerpproces hebben aangegeven terug 

te willen verhuizen. 

Reflectie 

Hoewel dit onderzoek heeft geleid tot vcrnieuwend inzicht, 

kent het ook twee beperkingen. Ten eerste heeft er nog 

geen toetsingsonderzoek plaatsgevonden bij charrettes in 

Nederlandse binnenstedelijke woonbuurten en -wijken. 

Hierdoor kunnen er onverwachte risico's tot uiting komen 

bij de praktische toepassing van de charrettc methode. 

Zo kan het co-produceren van de bewoners tijdens de 

(pre-)charrettc het risico opleveren van controlevcrlies 

van het ontwerpteam. Om de risico's te minimaliseren 

wordt aanbevolen om toegepaste charrettes te evalueren. 

Dit dient aan het einde van het ontwerpproces te worden 

gedaan door de projectleider en het ontwerpteam. 

De tweede beperking van het onderzoek is dat er nog 

geen aanbevelingen kunnen worden gedaan over actieve 

bewonersparticipatie tijdens de post-charrette. Zo zou het 

resultaat van de bewonersparticipatie tijdens een (pre-) 

charrette in de MSP wijk vergroot zijn, als het kon worden 



gekoppeld aan de pocket parcs deelprojecten. Het is aan 

te raden om vervolgonderzoek te doen naar het koppelen 

van de (post-)eharrettc aan deelprojecten waarbij bewoners 

actief kunnen participeren. 

89 



CPO 

GIS 

MSP 

NU 

PvE 

SWOT 

TNO 

TOD 

VROM 

90 

AFKORTINGENLIJST 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Geographicallnformation System 

Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig 

New Urbanism 

Programma van Eisen 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

Traditional Neighborhood Development 

Transit-Oriented Development 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 



Aandachtswijk 

Binnenstedelijke 

woonbuurten en 

-wijken 

Buurtbinding 

Catalogusbouw 

Collectief particulier 

opdrachtgeverschap 

Herstructurering 

BEGRIPPENLIJST 

Wijk die door de Rijksoverheid is geselecteerd met problemen rond wonen, werken, leren, 

integreren en veiligheid. De selectie is gedaan op basis van inkomen, werk, opleiding, aantal 

beschikbare woningen, bewonerstevredenheid en de mate van overlast. De Rijksoverheid, 

gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties en bewoners werken samen aan het 

verbeteren van deze wijken. 

Buurten en wijken waar voornamelijk gewoond wordt en waar alle percelen binnen de randen 

van de bebouwde kom liggen. Het ruimtegebruik is intensief, wat wordt gekenmerkt door een 

woningdichtheid van 40 tot 60 woningen per hectare. Ook is meestal een concentratie van 

winkels, kantoren en voorzieningen aanwezig. Niet alleen de bebouwing maar ook de wegen 

en het stedelijk groen worden meegerekend (CBS, PBL, Wageningen UR, 2008). 

Buurtbinding kan worden onderscheiden in drie aspecten: 

Het sociale aspect: de sociale interacties tussen buurtbewoners en de manier waarop ze 

dit ervaren. 

Het ruimtelijke aspect: de identificatie die men heeft met de gebouwde omgeving in de 

buurt. 

Het mentale aspect: betrokkenheid die mensen voelen bij buurtbewoners of -plekken. 

In de praktijk hangen deze aspecten van binding sterk met elkaar samen (Marissing, 2004). 

Een individuele eigenaar van een kavel met woonbestemming stelt naar eigen wens een 

complete woning samen aan de hand van een catalogus. De aanbieder van de cataloguswoning 

realiseert vervolgens de gekozen woning. 

Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor 

organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder 

winstoogmerk, die als opdrachtgever naar architect en aannemer van het project optreedt. 

Reactie op wijken waar eenzijdigheid van de bevolking en de woningvoorraad domineert of 

dreigt. De kwaliteit van de woon- en werkmilieus van deze wijken wordt verbeterd door het 

vergroten van de gevarieerdheid van het woningbestand (bijv. nieuwbouw op strategische 

plekken, verkoop van huurwoningen en aanpassing van bestaande woningen en complexen). 

Daarnaast wordt de infrastructuur, woonomgeving, de voorzieningen en de bedrijvigheid in 
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de wijk aangepakt. 

Binnen een probleemgebied in een woonbuurt of -wijk zijn dit de bewoners en de beheerders 

van lokale voorzieningen, zoals de politie, brandweer, schoolbeheerders, welzijnsorganisaties, 

zorginstellingen en winkeliers (KEI, 20 1 0). Binnen de lokale gebruikers zijn eigenaars van 

gebouwen die op de sloop- of renovatielijst staan het meest invloedrijk. 

Een gebied waar een stedebouwkundig herontwerp voor wordt gemaakt om fysieke 

problemen aan te pakken. Eventueel kunnen er ook sociale en/of economische problemen 

worden aangepakt in het probleemgebied. De randen van het gebied worden bepaald door de 

betrokken gemeente en de ontwerpers. 

Reactie op de ontwikkelingen die eindjaren '60 plaats vonden: 

Bewoners in Nederland en andere West-Europese landen hadden grootschalige acties 

gevoerd tegen de beperkte inspraakmogelijkheden die ze kregen in het ontwerpproces. 

Het voorzien in woonbehoeften in de stad werd voor het eerst ook gezien als een 

maatschappelijk en politiek probleem. 

• De toepassing van grootschalige bouwoplossingen werd niet meer geaccepteerd als 

gevolg van de opkomst van flexibele bouwoplossingen en specifieke bouwbehoeften van 

de bewoners. 

• De door het Ministerie van VROM sterk gecontroleerde naoorlogse top-down benadering 

nam af door decentralisatie en democratisering (Stouten, 2004). 

Deze ontwikkelingen waren de oorsprong van de stadsvernieuwing die begin jaren '70 werd 

ingevoerd door het Ministerie van VROM en de gemeenten. Het Ministerie van VROM was 

met het 'Bouwen voor de buurt' gericht op het vernieuwen van de vooroorlogse wijken met 

100% sociale woningbouw zodat de bewoners na de vernieuwingsslag in de wijk konden 

blijven wonen. De betrokken bewoners waren grotendeels laagopgeleide mensen uit lage 

inkomensgroepen, die het niet konden opbrengen om te verhuizen naar nieuwbouwwijken. 

In de jaren '80 vonden ontwikkelingen plaats in zowel voor- als naoorlogse wijken: 

Midden- en hoge inkomensklassen verlieten deze wijken voor buitenstedelijke gebieden 

en laagopgeleide mensen uit lage inkomensgroepen kwamen hiervoor terug. 

• Er ontstonden ruimtelijke eoncentraties van etnische minderheden. 

• Er vond recessie plaats begin jaren '80. 

Hierdoor steeg de werkloosheid snel en ontstond sociaal-economische achterstand in zowel 

vooroorlogse als naoorlogse wijken. Het Ministerie van VROM probeerde deze wijken aan te 

pakken vanuit het toegevoegde beleid van 'sociale vernieuwing': het wegscholen van mensen 

uit de werkloosheid, het versterken van de solidariteit van de bewoners en het tegengaan van 



Stedelijke vernieuwing 

(1997 -heden) 

Woonateliers 

Wijkbudgetten 

verloedering en vervuiling van de woonomgeving. Het Ministerie van VROM richtte zich niet 

alleen maar op de sociale huurders en ging het sociale venieuwingsbeleid toepassen, zodat de 

selectieve migratie van midden- en hoge inkomensklassen uit de stadsvernieuwingswijken in 

de hand kon worden gehouden (KEI, 20 I 0). 

Stedelijke vernieuwing is de opvolger van de stadsvernieuwing. De oorsprong was het 

Grote Steden Beleid in 1995, waarin het Ministerie van VROM constateerde dat er nog veel 

binnenstedelijke problemen waren op terreinen als leefbaarheid, (on)vcil1igheid, werkloosheid 

en schooluitvaL Om deze problemen aan te pakken heeft het Ministerie van VROM het beleid 

verdeeld over een fysieke, economische en sociale pijler die op een betere manier op elkaar 

afgestemd moeten worden. 

De Nota Stedelijke Vernieuwing uit 1997 was in de eerste plaats gericht op de fysieke pijler 

en hiermee op het aanpakken van niet alleen de vooroorlogse, maar nu ook de naoorlogse wijken. 

De fysieke aanpak van probleemwijken wordt herstructurering genoemd. Hier moet vaak niet 

alleen worden geïnvesteerd in de eenzijdige en kwalitatief slechte woningvoorraad zelf, maar 

ook in de directe woonomgeving, infrastructuur, bedrijfsontwikkeling, voorzieningen en het 

groen in de wijk (VROM, 1997). 

De eerste jaren werd de stedelijke vernieuwing voornamelijk nog slechts toegepast vanuit 

de fysieke aanpak. Zo werden grootschalige sloop-nieuwbouw operaties gestart om een betere 

sociale mix in de wijken te krijgen. Hierbij werd echter snel duidelijk dat alleen een fysieke 

aanpak van de probleemgebieden de sociale en economische problemen, zoals criminaliteit, 

sociale overlast, spanning tussen verschillende leefstijlen en werkloosheid, niet oplost (KEI, 

2010). Daarom probeert het Ministerie van VROM in de 2le eeuw steeds meer de fysieke, 

economische én sociale problematiek integraal aan te pakken. 

Opstap naar interactieve participatie van bewoners in multiculturele herstructureringswijken. 

De bewoners, een architect een trainer bespreken de eigen woonwensen en ideeën voor 

verbetering met betrekking tot de woning en woonomgeving. In tien bijeenkomsten wordt 

met behulp van visualisaties, interactieve ontwerpsessies en analyses de inzichten over 

wijkvernieuwingsplannen uitgewerkt. Het resultaat is gezamenlijke voorstellen voor 

gemeenten en woningcorporaties. 

Hierbij hebben gemeenten een bedrag ter beschikking gesteld aan bewoners. Met de inzet 

van hun wijkaandelen of andere middelen bepalen de bewoners waar het bedrag aan wordt 

besteed, zodat de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de wijk kan verbeteren. In 

principe nemen de bewoners van een wijk zelf keuzes, mits deze niet haaks staan op andere 

afspraken. 
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BIJLAGE 1 

INTERVIEWVRAGEN VOOR BETROKKEN IN DE MSP WIJK 

Duur per gesprek: 60 minuten. 

Met de werknemers en de bewoners zijn diepte-interviews 

gehouden. Een diepte-interview is een intensief gesprek 

tussen één respondent en een interviewer waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een gespreksleidraad. Door 

het toepassen van deze methode wordt een compleet en 

diepgaand beeld verkregen van individuele opvattingen, 

motieven en overwegingen. 

Toelichting bij gebruikte begrippen: 

niet goed door wat er nu gebeurde (zoals allochtonen, 

ouderen, en laagopgeleide bewoners). 

Mijn stelling bij ontwerpfase twee: 

Nu er een concrete visie kon worden gepresenteerd wilden 

de meeste bewoners bij alle beslissingen rondom het 

stedebouwkundig herontwerp actief betrokken zijn. 

In hoeverre had de gemeente behoefte om de bewoners 

actief te laten participeren in het ontwerpproces? 

Ontwerpprocesfase één is de start van het ontwerpproces Mijn stelling bij ontwerpfase één: 

tot en met het maken van de stedebouwkundige visie. De gemeente wilde alleen een kleine groep bewoners actief 

Ontwerpprocesfase twee het uitwerken van de laten participeren, omdat alleen de bewoners bij de stichting 

stedebouwkundige visie. wijkbcheer en de klankbordgroep echt geïnteresseerd 

waren hierin. Het betrekken van andere bewoners zou te 

Vragen over de behoefte aan actieve veel tijd en moeite kosten en niet veel nieuwe informatie 

bewonersparticipatie vanuit de verschillende opleveren. 

actoren 
Mijn stelling bij ontwerpfase twee: 

In hoeverre hadden de bewoners behoefte om actief te De gemeente wilde wel alle bewoners actief laten 

participeren in het ontwerpproces? participeren, maar was bang dat de bewoners weinig tijd 

en moeite wilden steken in actieve participatie bij het 

Mijn stelling bij ontwerpfase één: maken van het stedebouwkundig herontwerp van de wijk. 

Alleen de Stichting Wijkbeheer en de klankbordgroep Daarbij moest de actieve bewonersparticipatie blijven bij 

waren actief betrokken bij alle beslissingen rondom kleinschalige projecten binnen de plannen van de eerder 

het stedebouwkundig herontwerp. De meeste bewoners gemaakte stedebouwkundige visie. 

zouden niet zo actiefbetrokken willen zijn (veel bewoners 

kwamen namelijk niet naar de georganiseerde openbare 

inspraakavonden). Een gedeelte van deze bewoners zou 

echter wel actief betrokken willen zijn, maar dit deel had 
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Hadden de woningcorporaties (vooral Woonpunt) 

dezelfde behoefte als de gemeente om de bewoners 

actief te laten participeren in het ontwerpproces? Zo 

nee, waarbij wilden deze actoren de bewoners dan 

meer of minder graag laten participeren? 

Mijn stelling bij ontwerpfase één: 

Woningcorporatie Woonpunt had hier al een standpunt 

ingenomen over welke woningen gesloopt zouden gaan 

worden, zonder overleg met de bewonersgroepen en de 

gemeente. Daarom stond woningcorporatie Woonpunt bij 

voorbaat al minder open voor actieve participatie van de 

vcrschillende bewonersgroepen. 

Mijn stelling bij ontwerpfase twee: 

Woningcorporatie Woonpunt wilde vooral de actieve 

bewoners hier actief laten participeren, omdat alleen de 

bewoners bij de stichting Wijkbeheer en de klankbordgroep 

echt geïnteresseerd waren hierin. Het betrekken van andere 

bewoners zou te veel tijd en moeite kosten en niet veel 

nieuwe informatie opleveren. 

Indien de derde partijen (de ouderenwoningcorporatie 

en de projectontwikkelaars, zie 2a) toch behoefte 

hadden om te participeren in het ontwerpproces ... 

... wanneer wilden zij de stichting Wijkbeheer I 

de klankbordgroep I de rest van de bewoners dan 

actieflaten participeren? 

.. . waarbij wilden deze actoren de bewoners 

dan wel en nietlaten participeren? 

Vragen over het resultaat van de gebruikte 
methoden voor actieve bewonersparticipatie 

Waar konden achteraf verbeteringen worden gemaakt in 

de resultaten die de actieve participatie methode heeft 

opgeleverd bij het maken van de stedebouwkundige visie .. . 

... bij het aanpassen van de probleemstelling en de 

doelstellingen aan de behoeften van de bewoners? 

Mijn stelling bij ontwerpfase één: 

Er werd wel gduisterd naar de bewoners door 

onderzoeksbureau Companen, de gemeente en de 

woningcorporatie, maar er werd lang niet altijd iets 

gedaan met naar de ideeën van de bewoners. Soms was 

dit goed (zoals bij de keuze voor nieuwe voorzieningen op 

wijkniveau om te reageren op de bevolkingskrimp). Het 

leverde echter ook dubieuze oplossingen op (zoals een 

gemengde basisschool voor alle geloven). 

...bij het aanpassen van de visie en de uitwerking aan 

de behoeften van de bewoners? 

Mijn stelling bij ontwerpfase twee: 

Er werd wel geluisterd naar de bewoners door 

onderzoeksbureau Companen, de gemeente en de 

woningcorporaties, maar er werd [ang niet altijd wat 

gedaan naar de ideeën van de bewoners . 

... bij het actiefbetrekken van alle soorten bewoners? 

Mijn stelling bij ontwerpfase één: 

Niet alle soorten bewoners werden actief betrokken in het 

ontwerpproces. Vooral allochtonen, ouderen en bewoners 

die weinig contact hadden met andere buurtbewoners 

werden amper betrokken in zowel de Stichting Wijkbeheer, 

de klankbordgroep als openbare bijeenkomsten. 
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Mijn stelling bij ontwerpfase twee: Mijn steiljog bij ontwerpfase één: 

Nog steeds werden alle groepen bewoners niet actief De Stichting Wijkbeheer en de klankbordgroep werden 

betrokken in het ontwerpproces, omdat de meeste hier wel actief in betrokken, maar er was altijd vertraging 

actieve bewoners zelfstandige 40-60 jarigen waren. in de beslissingen die werden gemaakt. Als deze bewoners 

Vooral allochtonen, ouderen en bewoners die weinig vragen hadden, duurde het een paar weken of maanden 

contact hadden met andere buurtbewoners werden amper voordat ze wisten waarom die keuzes gemaakt werden. 

betrokken in zowel de stichting, de klankbordgroep als 

openbare bijeenkomsten. Mijn stelling bjj ontwerpfase twee: 

Alleen de Stichting Wijkbeheer werd hier steeds direct bij 

Waar konden achteraf verbeteringen worden gemaakt in betrokken, maar er was altijd vertraging in de beslissingen 

de resultaten die de actieve participatie methode heeft die werden gemaakt. Als deze bewoners vragen hadden 

opgeleverd bij het maken van de stedebouwkundige visie.. . duurde het een paar weken of maanden voordat ze 

wisten waarom die keuzes gemaakt werden. De overige 

... bij het te vaak discussiëren over hetzelfde probleem bewoners kregen slechts twee keer per jaar de kans om 

omdat gewacht moest worden op de reacties van de vragen te stellen over het ontwerpbeslissingen en hier 

gemeente en de woningcorporatie? kritiek op te kunnen geven. Pas bij het uitbrengen van 

Mijn stelling bij ontwerpfase één: 

Omdat onderzoeken werden gedaan door verschillende 

actoren en professionele actoren die regelmatig (ongeveer 

iedere twee jaar) wisselden van functie, werd het moeilijk 

gemaakt voor de actieve bewoners om direct contact te 

kunnen hebben met de gemeente en de woningcorporatie. 

de maandelijkse buurtkrant wisten de bewoners pas echt 

welke ontwerpbeslissingen gemaakt werden. 

... bij het kunnen overtuigen van de bewoners die van 

begin af aan kritisch waren op de veranderingen die 

het stedebouwkundig herontwe1p zou opleveren? 

Mijn stelling bij het gehele ontwerpproces: 

Mijn stelling bij ontwerpfase twee: Bewoners hebben nooit de kans gekregen om persoonlijk 

Omdat de uitwerkjng werd gedaan door verschillende vragen te stellen aan de ontwerpers, die de gemaakte 

actoren en professionele actoren die vaak (zeg iedere twee keuzes het beste hadden kunnen uitleggen. Hierdoor zijn 

jaar) wisselden van functie, werd het moeilijk gemaakt vooral de bewoners die van begin af aan kritisch tegenover 

voor de (actieve) bewoners om direct contact te kunnen veranderingen in de wijk stonden, kritisch en passief 

hebben met de gemeente en de woningcorporatie. gebleven. Deze bewoners waren eigenlijk het meest 

.. . bij het op de hoogte houden van de bewoners in 

de keuzes die de ontwerpers (en de gemeente en de 

woningcorporatie) hadden gemaakt? 
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geschikt om andere bewoners te activeren . 

Afsluitende open vraag 

Heeft u na het verlopen ontwerpproces suggesties voor 

andere oplossingen voor de actieve participatie van de 

bewoners in het ontwerpproces? 


