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Voorwoord

Een van de belangrijkste functies van architectuur is het creëren 

van onderdak of behuizing. Wie om zich heen kijkt, ontdekt al snel 

dat die behuizing nogal verschillende vormen kan aannemen. Je 

kunt in een rijtjeshuis uit de jaren vijftig van de vorige eeuw wonen, 

of in een luxueus appartement op de 23e verdieping van de 152,32 

meter hoge Montevideo in Rotterdam. In het laatste geval staan je 

allerlei voorzieningen ter beschikking. Naast een fraai uitzicht op 

de Maas kun je in je verticale stad genieten van het overweldigende 

aanbod aan winkels, restaurants, grand cafés en – vanzelfsprekend 

tegen betaling – sport‑ en ontspanningsfaciliteiten. In het rijtjeshuis 

zijn die voorzieningen wat ‘minder’ en lijkt het woongenot meer 

samen te hangen met de direct omwonenden en de historie van de 

buurt waarin je woont. Met de verschillen tussen beide vormen van 

behuizing in het achterhoofd, dringt zich wel de vraag op of de dis‑

cussie over het creëren van onderdak niet veel ruimer moet worden 

gevoerd dan de kwaliteit van de inrichting van een gebouw of het 

representatieve karakter van een deel van de stad.

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk geeft in zijn Sferen‑cyclus een 

eerste aanwijzing dat behuizing meer is dan de gematerialiseerde 

inbedding van een majestueuze wolkenkrabber of een achter‑

standswijk vol met rijtjeswoningen. Het project Sferen gaat over de 

geschiedenis van de mens en de plaats die de mens door de tijd heen 

in de wereld heeft ingenomen.

Sloterdijk brengt in het derde deel, Schuim, ter sprake dat wonen 

niet alleen een middel is tot verblijf in een al dan niet bijzondere set‑

ting, maar ook ‘een verdedigingsmaatregel waarmee een gebied van 

welbehagen tegen indringers en andere brengers van onbehagen 

wordt afgeschermd’ (2009, p. 373). Op originele wijze laat hij zo zien 

dat de woning functioneert als een soort van preventieve veilig‑

heidsmaatregel die moet voorkomen dat ons comfortabele leven 

wordt verstoord of ontwricht. Wat Sloterdijk daarmee verwoordt, 

is dat de behuizing maar één kant van het verhaal is. Verbonden 

met het wonen – en het sociale en culturele leven in de stad – is de 

concrete behoefte aan veiligheid van de inwoners. Wonen en veilig‑

heid vormen als het ware twee kanten van dezelfde medaille. Beide 

kanten draaien om geborgenheid en bescherming.
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De nauwe relatie tussen architectuur en veiligheid is niet nieuw. 

Doemsocioloog Mike Davis duidt dit als de ‘militarisering van de 

stedelijke ruimte’. Dat wil zeggen: de bewapening van de stad met 

technologieën die het gedrag van bezoekers voortdurend monito‑

ren. In Ecology of Fear beschrijft hij de tendens dat in steden een 

sociale tweedeling ontstaat die architectonisch tot uitdrukking 

komt in een reeks binnenruimten – gated communities, finan‑

ciële districten, culturele zones, Business Improvement Districts, 

seniorenwijken – die elk tegen de omringende buitenwereld worden 

beschermd. Davis wijst erop dat het waarnemingssysteem van een 

gemiddeld gebouw gebruikmaakt van panoptische beelden, reuk, 

temperatuur‑ en luchtvochtigheidschommelingen, bewegings‑

detectie en in sommige gevallen zelfs van gehoor (1999, p. 336). Uit 

veiligheidsoverwegingen worden die gebouwen ook steeds meer 

uitgerust met technologieën als detectie‑ en patroonherkennings‑

programma’s, agressiedetectoren en gezichtsherkenningssystemen, 

met als doel gedrag te monitoren en controleren. City Walk in 

downtown Los Angeles is hier een van de bekendste uitingen van. 

Het complex is gebouwd rondom de idee van de Amerikaanse main 

street en gaat terug op het tijdperk waarin auto’s nog sporadisch 

voorkwamen en stedelingen onbezorgd konden deelnemen aan het 

openbare leven in de stad. Deze brede winkelstraat, ontworpen door 

het Amerikaanse bureau Jon Jerde Architects, bevindt zich mid‑

denin een gebied dat omringd is door parkeergarages waar bezoe‑

kers hun auto’s moeten achterlaten. Alle ingangen van de verplichte 

parkeergarages worden bewaakt met camera’s, en bezoekers zijn 

verplicht hun parkeergeld vooraf te betalen. Op die manier moest er 

volgens het bureau een uniek gebied ontstaan. ‘The only things kept 

out of this simulation are real poverty, crime and unplanned spon-

taneity,’ verklaarde Jon Jerde onomwonden (De Jong en Schuilen‑

burg, 2008, p. 128). Daarom spreekt Davis van Fortress L.A.: een stad 

vol camera’s, virtuele slotgrachten, veiligheidspoortjes, slagbomen, 

veiligheidsdiensten, hekken en muren die de bewoners van luxu‑

euze complexen moeten afschermen van een buitenwereld waar ze 

niets mee te maken willen hebben.

De analyses van Davis bouwen voort op het pionierswerk van de 

grote voortrekkers van de Amerikaanse stadssociologie van de 

Chicago School, Robert Park en Ernest Burgess. Aan het begin van 

de twintigste eeuw ontwikkelde Burgess de zogenaamde ‘concen‑

trische zonetheorie’ om de verschillende leefwerelden in steden te 
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kunnen beschrijven. Hij nam als vertrekpunt het centrum van de 

stad waaromheen allerlei zones tot ontwikkeling kwamen. In de 

financiële en commerciële zone zijn de banken, winkels en waren‑

huizen gevestigd en er wonen weinig mensen. De minst draagkrach‑

tige bewoners bevinden zich in een ander deel van de stad met bijna 

geen sociale en culturele voorzieningen. Het belang van de Chicago 

School ligt in het feit dat zij niet de woning zelf, maar een deel van 

de stad als object voor onderzoek uitkoos en dat ter plaatse bestu‑

deerde door middel van etnografisch onderzoek. De verschillende 

zones of delen van de stad werden zo gezien als opzichzelfstaande 

leefwerelden waarin andere verhoudingen, regels en voorschrif‑

ten van toepassing waren dan daarbuiten. Terwijl het werk en de 

journalistieke manier van onderzoek van de Chicago School een 

stevige voedingsbodem heeft gelegd voor een latere generatie van 

sociologen, sociaal geografen en cultureel criminologen, waren zij 

zelf beïnvloed door ideeën uit de psychologie en modellen uit de 

planten‑ en dierenecologie.

Dat de stad ook kan worden geanalyseerd aan de hand van spe‑

cifieke leefwerelden, voert deels terug op het ethologische werk 

van de Baltische bioloog Jakob Johann Von Uexküll (1864‑1944). 

In Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909) en Theoretische Biologie 

(1920) beschreef Von Uexküll dieren op basis van hun zintuiglijke 

structuren en instinctieve reacties. Von Uexküll werkte de these uit 

dat enerzijds de omgeving inwerkt op de zintuigen van een dier en 

anderzijds het dier zijn omgeving op een unieke manier ervaart. Dit 

betekent dat wat om ons heen is en waarin we ons bevinden geen 

gemeenschappelijk en onveranderbaar gegeven is dat door ieder 

levend wezen op dezelfde wijze wordt beleefd, maar afhangt van 

het wezen zelf. Elke levende soort ervaart met andere woorden zijn 

wereld op een andere manier. Von Uexküll illustreerde dit aan de 

hand van het leven van de teek. De teek reageert op drie verande‑

ringen in zijn omgeving: licht, geur en temperatuur. Treedt er een 

verandering op van licht, dan klimt hij op een blad of tak van een 

plant of boom. De reuk van een zoogdier maakt dat hij zich op zijn 

prooi laat vallen. Verschil in temperatuur zorgt ervoor dat de teek 

op die plek van de huid gaat zitten waar hij het gemakkelijkst bloed 

kan zuigen. Zo bezien is de Umwelt van de teek onvergelijkbaar met 

die van de vis. En verschilt de Umwelt van de vis weer van die van 

de reiger. Maar ook de mens leeft in een Umwelt; alleen door het 
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ontbreken van bepaalde instincten creëert hij zelf een eigen externe 

realiteit.

De hiervoor geschetste lijn van de veilige levenssferen van Sloterdijk 

en Davis via de zones van de Chicago School tot de Umwelten van 

Von Uexküll kan aan alle kanten worden vertakt en uitgebreid. 

Het is met andere woorden geen koninklijke weg die moet worden 

afgelegd om te begrijpen dat de kwestie van architectuur meer 

inhoudt dan alleen het creëren van fysieke behuizing. Neem 

opnieuw de erfenis van de Chicago School. In haar beroemde 

handboek, Introduction to the Science of Sociology (1921), tref je meer 

referenties aan naar de geschriften van de Franse socioloog Gabriel 

Tarde (1843‑1904) dan naar Comte, Durkheim en Simmel. Tarde 

wordt met Lacassagne en Manouvrier gerekend tot de grondleggers 

van de Franse milieuschool die zich toelegde op onderzoek naar de 

betekenis van de sociale omgeving voor het ontstaan van crimineel 

gedrag. Deze school richtte zich tegen het positivistisch denken 

van de crimineel‑antropologische richting waarvan de Turijnse 

arts Lombroso met zijn werk L’Uomo delinquente (1876) een van de 

belangrijkste representanten was. Meer bepaald stelde Tarde zich 

tot doel te onderzoeken op welke wijze processen van imitatie en 

innovatie tussen mensen ervoor zorgden dat er veranderingen en 

variatie optreden in het dagelijkse doen en zeggen. En daarmee in 

de sociale omgeving waarin we leven.

Afgezien van de betekenis van Tarde voor de Chicago School, 

komt als gemene deler tussen de hiervoor behandelde auteurs 

de interesse in de invloed van de directe omgeving op de mens 

naar voren. Dit thema is tot op bepaalde hoogte gezichtsbepalend 

geweest voor de afgelopen eeuw; denk ook aan de studies van Henri 

Lefebvre naar de alledaagse stadsruimte en die van Michel Foucault 

en Ervin Goffman naar de invloed van totale instituten op het 

individu: gevangenissen, kostscholen, psychiatrische instellingen. 

Uit hun werk blijkt dat ruimtelijkheid in de eerste plaats een sociaal 

fenomeen is. Dat wil zeggen: het is niets buiten de relaties die het 

aangaat met mensen, dieren en dingen. Toch kun je je moeilijk aan 

de indruk onttrekken dat de vraag naar de relatie tussen mens en 

omgeving sterk aan belang heeft ingeboet. Het huidige wetenschap‑

pelijke debat lijkt vooral in de ban van de vraag: ‘Wie is de mens?’ Je 

ziet dit terug in onderzoeken naar biologische factoren voor deviant 

gedrag en verklaringen die zich beroepen op onze genetica en 

DNA. Aan de hand van kwantitatieve studies worden steeds meer 
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risicofactoren ‘ontdekt’ voor allerlei vormen van deviant gedrag en 

bijbehorende leeftijdscategorieën, die weer worden doorvertaald 

in justitieel beleid. Daarbij wordt een directe relatie gelegd tussen 

concrete interventies en afgebakende risicopopulaties om specifieke 

risico’s weg te nemen en problemen te voorkomen. Om die eenzij‑

dige kijk op de mens en het vraagstuk van veiligheid enig tegenwicht 

te bieden, wil Justitiële verkenningen in dit nummer een ander 

probleem aan de orde stellen. In plaats van ‘Wie is de mens?’ gaat het 

over de vraag: ‘Waar is de mens?’

In antwoord hierop verhaalt Vanstiphout hoe architecten en 

ontwikkelaars (deels) verantwoordelijk werden gehouden voor de 

grootscheepse rellen in de Franse voorsteden in 2005. Het kon toch 

geen toeval zijn dat de rellen uitbraken in woonwijken die alle waren 

ontworpen door dezelfde, modernistische, architectuurschool. 

Vooral de belangrijkste grondlegger, de al lang geleden overleden 

architect Le Corbusier, moest het ontgelden. Zijn ‘totalitaire’ archi‑

tectuur symboliseert volgens critici als Dalrymple het kwaad van 

de welvaartsstaat. Maar volgens Vanstiphout is het een misverstand 

om te denken dat architecten, projectontwikkelaars en politici 

bepalen hoe een wijk of stad zich ontwikkelt. De stad is fundamen‑

teel onvoorspelbaar, want het zijn de opeenvolgende generaties 

bewoners die telkens opnieuw hun leefomgeving of Umwelt inter‑

preteren en uitvinden. In plaats van een afbraakbeleid zouden we 

deze wijken beter moeten leren kennen en samen met de bewoners 

moeten vernieuwen, zo meent de auteur.

De idee dat architectuur en ruimtelijke ordening een positieve 

invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling en beschaving van 

de gebruikers, heeft heel lang deel uitgemaakt van het sociaaldemo‑

cratisch gedachtegoed. Oudenampsen laat dit zien aan de hand van 

de geschiedenis van Amsterdam Noord. Het stadsdeel kan worden 

beschouwd als een laboratorium, een proeftuin voor de sociaal‑

democratische droom om de mens opnieuw vorm te geven. De 

centrale these van dit artikel is dat de huidige herontwikkeling van 

Amsterdam Noord gestoeld is op een verschuiving in bestuurlijke 

strategie: van sociale maakbaarheid naar ruimtelijke maakbaarheid. 

De locatie wordt niet meer gebruikt om de bevolking te verheffen, de 

bevolking wordt opnieuw samengesteld om de locatie te verheffen.

Graham werkt in zijn artikel Mike Davis’ these van de ‘militarisering 

van de stedelijke ruimte’ verder uit. Hij voert verschillende ontwik‑

kelingen aan die ervoor zorgen dat militaire technieken zich neste‑
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len in het weefsel van de stad. Hij wijst daarbij op de doorwerkingen 

van de strategieën van het leger in de beveiliging van het openbare 

leven als het ‘shoot to kill’‑beleid van de politie en de inrichting van 

veiligheidszones in de financiële districten van Londen en New 

York. Het creëren van een absolute veiligheid, zo betoogt Graham, 

is de belangrijkste activiteit van de overheid geworden. Om nog enig 

tegenwicht te bieden onderscheidt de auteur ‘tegenstrategieën’ om 

het nieuwe militaire urbanisme te ontwrichten.

Van Calster, Schuilenburg en Guitjens stellen de veiligheidszorg in 

de semipublieke ruimte centraal in hun artikel. Zij concentreren 

zich daarbij niet op de infrastructuur van de stad, maar op zoge‑

heten Bedrijfsverbetergebieden, waarvan het Rotterdamse winkel‑

centrum Alexandrium een van de eerste voorbeelden is. De auteurs 

laten zien dat het overheidsmonopolie op veiligheidszorg definitief 

verleden tijd is en dat particuliere bedrijven in toenemende mate de 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het winkelcentrum op 

zich nemen. Tegenwoordig zijn het de ondernemers die besluiten 

welke activiteiten moeten worden ontplooid en welke projecten 

moeten worden opgezet om het gebied schoon en veilig te houden. 

Op basis van 43 diepte‑interviews laten de auteurs zien dat niet 

alle betrokkenen enthousiast zijn over deze ontwikkeling. Zo toont 

de samenwerking met de politie gebreken. Bovendien hebben veel 

ondernemers het gevoel dat het winkelcentrum in de afgelopen 

jaren juist minder veilig is geworden.

De openbare ruimte wordt sinds jaar en dag een cruciale rol toe‑

bedacht als ontmoetingsplek van verschillende groepen mensen. 

Een doordachte inrichting daarvan zou een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren aan de cohesie in de samenleving. Twee opeenvol‑

gende bijdragen aan dit themanummer laten zien dat de praktijk 

weerbarstiger is en dat dit belangrijke uitgangspunt in het ruim‑

telijkeordeningsbeleid onder druk staat. In beide artikelen wordt 

geconstateerd dat veel mensen zich niet thuis voelen in de publieke 

ruimte. Boonstra en Ham zien nog wel mogelijkheden om de open‑

bare ruimte, vooral pleinen, de oude functie van ontmoetingsplek 

terug te geven. Te vaak blijkt de openbare ruimte slechts geschikt 

voor één vorm van gebruik, bijvoorbeeld straatvoetbal. Zo’n plek 

wordt dan geconfisqueerd door één groep. Door meerdere fysieke 

voorzieningen te treffen kan een plek aantrekkelijk worden voor 

diverse soorten groepen, menen de auteurs.
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Uit het artikel van Bijlsma, Galle en Tennekes blijkt echter dat juist 

sprake is van een trend naar meer afgesloten ruimten. Als gevolg 

van de toegenomen heterogeniteit van de publieke ruimte hebben 

veel mensen moeite om met alle verschillen in hun leefomgeving om 

te gaan. Ze geven de voorkeur aan – wat de auteurs noemen – een 

‘herbergzame’ leefomgeving die gelijksoortige groepen aantrekt 

en diegenen uitsluit die ze liever vermijden. De auteurs constate‑

ren dat woningbouwverenigingen en ontwikkelaars steeds vaker 

gehoor geven aan die wens door de creatie van collectieve ruimte, 

het in bezit nemen van publieke ruimte en het tijdelijk gebruik van 

onontwikkelde ruimte. De auteurs schetsen deze ontwikkeling aan 

de hand van verschillende voorbeelden, zoals het mediterraan‑

Arabische wooncomplex Le Medi in Rotterdam.

We besluiten dit themanummer over architectuur en veiligheid 

met een ‘recensie’ van een bijzonder gebouw, de tbs‑inrichting 

Oostvaarderskliniek in Almere. Het ontwerp van Martien Jansen 

is in 2009 door de Bond van Nederlandse Architecten uitgeroepen 

tot het ‘beste gebouw’, een eer die een penitentiaire inrichting nog 

niet eerder te beurt viel. Oosterman gaat in op de ideeën achter het 

ontwerp van de ‘glazen gevangenis’, die een geheel nieuw principe 

belichaamt na modellen als het Panopticon van de koepelgevange‑

nissen en de hotelflats van de Bijlmerbajes. Achter de glazen gevel 

van de Oostvaarderskliniek is er geen ‘eindeloos binnen’, maar een 

stedelijk complex waarin de cliënt overdag van het paviljoen met 

nachtverblijf en wooneenheid ‘over straat’ buiten door de centrale 

tuin loopt naar behandeling, werk en recreatie. Alleen de bruine 

kroeg ontbreekt nog.

M. Schuilenburg*

*	 Gastredacteur	mr.	drs.	Marc	Schuilenburg	is	als	docent	criminologie	verbonden	aan	de	
faculteit	Rechten	van	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam.	Hij	is	tevens	redactieraadlid	
van	Justitiële verkenningen.
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De architect heeft het gedaan!

De rol van stedenbouw, architectuur en stadsbestuur in de 
rellen in de Franse voorsteden van 2005

W. Vanstiphout*

Bepaalt het ontwerp van een stad of de mensen die er wonen 

gewelddadig worden? Deze op het eerste gezicht vergezochte vraag 

– er zijn immers zoveel meer voor de hand liggende verklaringen 

voor geweld dan de inrichting van de openbare ruimte, de onder‑

linge afstand van de gebouwen of de straatprofielen – werd ineens 

heel erg actueel in het najaar van 2005. Toen braken in de buiten‑

wijken van verschillende Franse steden rellen uit tussen Afrikaanse 

en Noord‑Afrikaanse jongeren en de politie, die zouden leiden tot 

honderden uitgebrande auto’s, winkels en woningen en tientallen 

doden, en tot een golf van angst, op de toppen waarvan Nicolas 

Sarkozy uiteindelijk naar het presidentschap surfte.

De rellen

Het begon op een heel precies moment, donderdag 27 oktober om 

17.20 uur in de wijk Clichy‑sous‑Bois ten noorden van Parijs. De 

politie arriveerde na een melding van een poging tot inbraak op een 

bouwterrein; enkele puberjongens van Algerijnse afkomst waren 

ervan overtuigd dat de politie hen zou oppakken voor verhoor, en 

vluchtten weg, maar werden opgepakt; drie van hen wisten te ont‑

komen door over een muur te klimmen en zich in een openstaand 

transformatorhuis te verschansen. Toen viel de elektriciteit uit in de 

wijken en bleek dat twee van de drie ontsnapte jongens door elek‑

trocutie om het leven waren gekomen. Het verhaal begon rond te 

*	 Prof.	dr.	Wouter	Vanstiphout	is	lid	van	Crimson	Architectural	Historians.	Met	Crimson	
houdt	hij	zich	sinds	1994	bezig	met	stedenbouwkundig	onderzoek,	ontwerp,	het	maken	
van	tentoonstellingen	en	het	schrijven	en	redigeren	van	boeken.	Hij	is	tevens	hoog	leraar		
Ontwerp	&	Politiek	aan	de	Faculteit	Bouwkunde	van	de	Technische	Universiteit	Delft.
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zingen dat de politie twee jongens de dood had ingejaagd, en er nog 

meer vasthield.

Vanaf dat moment begonnen jongeren stenen te gooien, auto’s in 

brand te steken en de confrontatie met de politie te zoeken. Al snel 

werden de rellen opgepikt door jongeren in nabijgelegen wijken 

in het noorden van Parijs en verspreidde het geweld zich over een 

veel groter gebied. Ook wijken buiten Parijs, maar in de regio van 

Île‑de‑France, werden ‘aangestoken’ en de hoofdstad begon het 

karakter van een belegerde veste te krijgen. Opvallend was dat het 

’s ochtends rustig bleef, en het leven gewoon doorging, met groen‑

tenmarkten die werden opgesteld tussen de uitgebrande autowrak‑

ken. Maar elke namiddag en avond flakkerde het geweld weer op. 

Vanaf 3 november ontstonden er ook rellen ver buiten Parijs, in 

Lyon,  Nantes, Lille, Toulouse en andere steden in alle regio’s van 

Frankrijk.

Na twintig nachten vechten, met in totaal 2 doden, 128 gewonde 

politieagenten en een onbekend aantal gewonde burgers, bijna 9.000 

uitgebrande auto’s en een schade van minstens e 200 miljoen, waren 

de rellen over, en keerde de situatie in de Franse buitenwijken weer 

terug naar normaal. Normaal, dat heet: slechts 15 uitgebrande auto’s 

per nacht, zoals het gewoon was in de decennia daarvoor, in plaats 

van 250.

Het was niet de eerste, en ook niet de laatste keer dat er rellen uit‑

braken in de Franse buitenwijken tussen jongeren uit Noord‑Afrika, 

Afrika en de Caraïben en de politie. Wat de situatie uniek maakte, 

was de enorme schaal van de rellen en de snelheid waarmee ze zich 

vanuit Parijs verspreidden over heel Frankrijk. Voor de Fransen werd 

duidelijk dat er een ander Frankrijk was, waar zij niets van af wisten, 

nooit kwamen en dat ‘hun’ Frankrijk bedreigde. Bovendien werd 

duidelijk dat geen van de politieke beloftes om iets aan de toestand 

in de ‘banlieues’ te doen, tot iets had geleid, integendeel, dat sinds 

de problemen voor het eerst duidelijk werden in de jaren tachtig, 

de situatie op een spectaculaire wijze was verslechterd. De rellen 

van oktober en november 2005 zorgden voor een diepe crisis in het 

vertrouwen dat de Fransen hadden in hun regering, en zelfs in het 

hele idee van Frankrijk: de republiek van de verlichting, gebouwd op 

‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Dat één groep mensen langs 

etnische lijnen volkomen was afgescheiden van de andere burgers, 

was simpelweg niet voorstelbaar voor de staatsmannen van het 

Elysée en de Chambre des Députés, behalve voor één man: Nicolas 
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Sarkozy. De minister van Binnenlandse zaken was een politieke 

straatvechter en een buitenbeentje tussen de chique politici als 

Dominique de Villepin en Jacques Chirac. Hij ging de wijken in 

en beloofde de doodsbange blanke omwonenden van de rellen 

dat hij er persoonlijk voor ging zorgen dat dat uitschot (‘racaille’) 

opgeruimd zou worden en zij ‘hun wijk’ weer terug zouden krijgen: 

Nicolas Sarkozy.

La Ville Radieuse

Er was echter één aspect van de rellen dat een debat aanzwengelde 

over het ontwerp van steden en de invloed hiervan op het gedrag 

van de inwoners. De rellen speelden zich zonder uitzondering af 

in één bepaald type van stedelijke bebouwing: de modernistische 

hoogbouwwijken die in enorme aantallen door heel Frankrijk 

waren gebouwd gedurende ‘Les Trentes Glorieuses’, de dertig jaar 

tussen 1945 en 1975 van de wederopbouw en de modernisering van 

Frankrijk. Steeds was het dezelfde omgeving van schijven en torens 

die volgens modernistische compositieprincipes in het groen of in 

elk geval in de open ruimte waren geplaatst, grootschalig opgezette 

wijken die niet bestaan uit straten, pleinen en bouwblokken, maar 

uit schijven, ‘dalles’ (platforms voor voetgangers), voetgangers‑

tunnels, winkelcentra, in een architectuur niet van baksteen maar 

van beton en aluminium, soms versierd met abstracte tegelpatronen 

of muurschilderingen. De mensen hier wonen niet in rijtjeshuizen, 

noch in suburbane villaatjes of in negentiende‑eeuwse immeubles, 

maar in maisonnettes of studio’s aan galerijen en portieken. De 

oorsprong van deze ‘Cités’ en ‘Grands Ensembles’ lag in het con‑

cept van ‘La Ville Radieuse’, of de ‘Functionele Stad’, zoals het werd 

ontwikkeld voor de Tweede Wereldoorlog en zijn beslag kreeg in 

manifesten als het Charte d’Athènes en gepropageerd werd door 

CIAM, le Congrès International d’Architecture Moderne en het 

Bauhaus. In een karikatuur van de complexe ontstaanswijze van 

elk stedelijk bebouwingstype wordt echter met name één architect 

geïdentificeerd als de geestelijk vader: Charles Edouard Jeanneret, 

beter bekend als Le Corbusier, volgens vriend en vijand de belang‑

rijkste en invloedrijkste architect van de twintigste eeuw.

En zo werd vanuit verschillende hoeken de schuld voor de rellen 

van 2005 neergelegd bij een ontwerper, die veertig jaar daarvoor 
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was verdronken bij Rocquebrune‑Cap‑Martin in Zuid‑Frankrijk. 

Christopher Caldwell, een Amerikaanse publicist gespecialiseerd in 

de spanningen tussen westerse en islamitische waarden in Europa, 

schreef in de New York Times net na de rellen:

‘The	Swiss	architect	Le	Corbusier,	as	Francophobes	have	been	more	than	ready	

to	explain,	bears	some	of	the	blame	for	both.	His	designs	inspired	many	of	the	

suburbs	where	the	riots	of	October	and	November	began	(...)	Le	Corbusier	

called	houses	“machines	for	living”:		France’s	housing	projects,	as	we	now	

know,	became	machines	for	alienation.	In	theory,	the	cause	of	this	alienation	

is	some	mix	of	the	buildings	themselves	and	the	way	they’re	joined	to	the	city.	

But	in	practice,	the	most	effective	urban	renewal	has	tended	to	focus	on	the	

buildings.	It	focuses	on	the	buildings	by	razing	them.’	(Caldwell,	2005)

De hardste veroordeling van Le Corbusier (of ‘Corbu’ of ‘Corb’, zoals 

hij nog steeds liefkozend wordt genoemd door respectievelijk Frans‑ 

en Engelssprekende architecten), komt van de invloedrijke Britse 

essayist en voormalig gevangenisarts Theodore Dalrymple. Hij laat 

zijn essay over Le Corbusier,  The architect as totalitarian, zo begin‑

nen: ‘Le Corbusier was to architecture, what Pol Pot was to social 

reform.’ Dalrymple wijst hem aan als de schuldige voor de lelijkheid 

en de vervreemdende werking van de betonnen kolos ‘Barbican 

Centre’ in het centrum van Londen, de bijna‑destructie van de stad 

Stockholm, de kale en schrale stad Chandigarh in India en ook de 

vervreemdende en vervreemde banlieues in Frankrijk. De tolerantie 

van Europese intellectuelen voor de totalitaire architectuur van Le 

Corbusier brengt hij in verband met de fascinatie van de architect Le 

Corbusier met totalitaire regimes, die zijn plannen zouden kunnen 

uitvoeren. In een veelzeggende anekdote in zijn essay beschrijft 

Dalrymple hoe twee ‘perfect gecoiffeerde dames’ naar schetsen van 

Le Corbusier op een overzichtstentoonstelling kijken en tegen hem 

zeggen ‘Prachtig, vindt u niet?’, waarop Dalrymple zegt ‘Monster‑

lijk!’, waarop de dames hem geschokt aankijken ‘as if I denied Allah’s 

existence in Mecca’ (Dalrymple, 2009). In deze sluwe toevoeging 

komt Dalrymples hele kritiek op Le Corbusier, de culturele elite, 

Frankrijk, de banlieues en de Noord‑Afrikaanse gemeenschap bij 

elkaar.

In de fascinatie van Europese intellectuelen met de utopische plan‑

nen van Le Corbusier zit volgens Dalrymple een combinatie van een 

voorliefde voor grootschalig staatsingrijpen, zoals vertaald in de 
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uitwassen van de verzorgingsstaat, met een sentimenteel verlangen 

naar de visionaire architect‑kunstenaar‑filosoof‑koning. Het is 

deze combinatie van sentimentaliteit en regeldrift die uiteindelijk 

heeft geleid tot het van staatswege verschaffen van woningbouw op 

een megaschaal aan een bevolking van werkloze, slecht opgeleide, 

dikwijls islamitische minderheden. De fascinatie van de culturele 

elite met het ‘idee’ van de tolerante republiek, de verlichte staat, de 

geniale kunstenaar, de utopische stad, de geniale architect maakt 

dat zij blind is voor de werkelijkheid van een steeds grotere groep 

mensen die zich wil afscheiden van de democratie, de maatschappij 

en de beschaving. Dalrymple legt de schuld heel duidelijk bij een 

zichzelf overschattende overheid en een blinde elite, die het toe‑

staan dat de westerse beschaving van binnenuit wordt afgebroken. 

Maar zijn grootste woede, zijn zwaarste beschuldigingen, reserveert 

Dalrymple voor een architect wiens ontwerpen van beslissende 

invloed zijn geweest op de vorm van de massawoningbouw die na de 

oorlog werd gerealiseerd.

Dalrymples woede op Le Corbusier zou kunnen worden begre‑

pen als de gesublimeerde woede op een veel groter fenomeen: de 

gehele naoorlogse constructie van de verzorgingsstaat, met zijn 

uitkeringen, zijn massa‑immigratie en zijn egalitarisme, maar ook 

de gevaarlijke naïviteit van de in de verzorgingsstaat opgekomen 

elites, met hun tolerantie voor de totalitaire machtsfantasieën van 

de architectuur en van de staat, gekoppeld aan een cultuurrela‑

tivistische blindheid voor de bedreiging van de westerse verlich‑

tingswaarden vanuit de 90% ‘zwarte’ voorsteden. Le Corbusier en 

de architectuur van de banlieues zijn voor Dalrymple de iconen van 

een failliet systeem. In zijn uiterst pessimistische cultuurkritiek op 

het morele en politieke failliet van het naoorlogse Europa is deze 

architectuur het symbool van het kwaad.

Herstructurering van naoorlogse woonwijken

Niet alleen conservatieve essayisten als Christopher Caldwell en 

Theodore Dalrymple leggen de koppeling tussen de vorm van de 

voorsteden en de sociale degeneratie die er heeft plaatsgevonden. 

Ook heel andere partijen, met heel andere motieven, zijn deze ana‑

lyse toegedaan. Toen de rellen in de banlieues nog bezig waren, 

stuurde de directeur van de Amsterdamse Woningcorporatie Frank 
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Bijdendijk een fotograaf naar de ergste brandhaarden. Toen de 

autowrakken nog nasmeulden, lag er bij duizenden betrokkenen 

bij  architectuur, stedenbouw en volkshuisvesting al een boekje op 

de mat dat verslag deed van de toestand in de Franse voorsteden. 

De foto’s lieten niet alleen de rellen zelf zien en de verwoestingen 

die de volgende dag zichtbaar waren, maar gaven ook een indruk 

van de dagelijkse omstandigheden waarin de bewoners leven: 

slecht onderhouden, versleten smerige gebouwen, een kale en lege 

openbare ruimte, rondhangende jongeren. In de korte tekst waar‑

mee Bijdendijk het foto‑essay introduceerde, schrijft hij dat hij het 

niet kan verantwoorden om mensen zo te laten leven, dat hij er ten 

diepste van is overtuigd dat de stedenbouw en de architectuur een 

cruciale rol spelen in de marginalisering en de degeneratie van deze 

gemeenschappen, en dat het dus de verantwoordelijkheid van de 

overheid, van woningcorporaties en van alle betrokkenen is om in te 

grijpen en deze mensen iets beters te geven (Woningcorporatie Het 

Oosten, 2005).

Het afbreken van grootschalige woningbouwprojecten uit de 

jaren vijftig, zestig en zeventig – de generatiegenoten van de 

Franse Cités – was in Nederland al bijna een decennium bezig op 

het moment dat de rellen uitbraken en Bijdendijk zijn emotionele 

oproep deed. Inmiddels was dit beleid, dat vooral werd uitgevoerd 

door lokale overheden en woningcorporaties als die van Bijdendijk, 

onder vuur komen te liggen van critici en wetenschappelijke onder‑

zoekers. Vooral de grootschaligheid van de ingrepen en de tegenval‑

lende resultaten op sociaaleconomisch gebied werden bekritiseerd.

Maar er werd ook een dieper liggende, culturele kritiek op dit project 

geformuleerd. In 2004 was bijvoorbeeld in het Nederlands Archi‑

tectuurinstituut (NAi) een tentoonstelling te zien met de naam ‘De 

grote verbouwing’ over de vernieuwing van de naoorlogse woon‑

wijken. In het NAi en in de bijbehorende publicatie werd een beeld 

gegeven van ‘de meest ingrijpende bouwopgave van Nederland’: de 

jaarlijkse sloop van 7.000 woningen en de herbouw volgens totaal 

andere stedelijke modellen. Daar waar ooit de door Le Corbusier 

geïnspireerde schijven in het groen hadden gestaan, verrezen nu 

pastiches van Berlages Amsterdam Zuid, tot en met dertien in een 

dozijn Vinex‑wijken. ‘De afbraak van grote aantallen portiekflats 

en eengezinswoningen’, aldus de conservatoren, ‘blijkt meer te zijn 

dan een grote sanering; het is tevens de afbraak van een deel van 

onze naoorlogse geschiedenis met al haar idealen en hoop op een 

JV_05_10_3.indd   18 28-7-2010   15:07:39



19De architect heeft het gedaan!

betere toekomst’ (Tellinga, 2004). De tentoonstelling en de debatten 

die eromheen ontstonden, gaven geen positief beeld van dit enorme 

project. Ten eerste bleek het te gaan om een kille sanering van een 

bestand van goedkope woningen door woningcorporaties die enige 

jaren daarvoor waren verzelfstandigd en een meer commerciële 

koers gingen varen; ten tweede vielen de effecten van het mengen 

van duurdere en goedkopere woningen op leefbaarheid en sociale 

cohesie tegen en deed zich het zogenoemde waterbedeffect voor: 

het opduiken van uit hun gesloopte flats verdreven probleemge‑

zinnen in andere wijken, waardoor daar weer sociale problemen 

ontstonden; ten derde bleken de nieuwbouwprojecten ter plekke 

van de gesloopte woningbouw dikwijls van een uiterst mediocre en 

generieke kwaliteit te zijn; en ten vierde begon men zich te realise‑

ren dat de stedenbouwkundige ensembles van veertig tot vijftig jaar 

oud, die nu meedogenloos werden gesloopt, zelf ook een cultuur‑

historische waarde hadden, en na al die jaren een identiteit hadden 

gekregen en een plek in de herinnering van de bewoners.

Bijdendijks oproep moet dan ook niet als een wake-up call worden 

gezien, maar als een consoliderende boodschap voor een herstruc‑

tureringsbeleid dat zijn overtuigingskracht aan het verliezen was. 

De Franse rellen werden door de corporatiedirecteur ingezet om 

aan te tonen dat er juist nu moest worden doorgepakt, om ‘Franse 

toestanden’ te voorkomen. Daarbij wist hij impliciet de verbinding 

te leggen tussen de angst voor etnisch geweld dat in Nederland door 

de moord op Theo van Gogh ruim een jaar eerder was opgelaaid, en 

de vernieuwing van de naoorlogse woonwijken.

Politique de la ville

Terwijl in Nederland de Franse rellen werden gepresenteerd als 

argumenten om juist door te gaan met de vernieuwing van de 

naoorlogse wijken, kwam dit beleid in Frankrijk zelf er juist door 

onder vuur te liggen. De rellen brachten immers aan het licht dat 

deze wijken al decennialang haarden van criminaliteit en werk‑

loosheid waren, ernstig gesegregeerd, gevaarlijk, met ongezonde 

en slecht opgeleide bewoners die zich nauwelijks deel voelen van 

de Franse cultuur, en dat er al decennialang een astronomische 

hoeveelheid overheidsgeld in was gepompt om de toestand er te 

verbeteren, op allerlei niveaus. De laatste generatie projecten van 
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deze ‘politique de La Ville’ valt onder de nieuwe wet op de stads‑

vernieuwing van 2003, ook wel de Loi Borloo genoemd, naar de 

verantwoordelijke minister Jean Louis Borloo, minister van werk‑

gelegenheid, werk en cohesie. Deze wet hield in de vernieuwing van 

200.000 sociale woningen en de sloop van 200.000 woningen in de 

periode 2004‑2008, wat dus betekende 400.000 gedwongen verhui‑

zingen in een periode van vier jaar. Deze immense operatie zou tot 

doel hebben de sociale verschillen tussen de 751 achterstandswijken 

(Zones Urbaines Sensibles) die Frankrijk telde en haar omgeving op 

te heffen, onder andere door bijna 100 Zones Franches Urbaines in te 

stellen, wijken waar de ‘politique de La Ville’ extra bevoegdheden 

zou verschaffen aan de autoriteiten.

Ten opzichte van het stedelijk beleid van de afgelopen decennia 

was de Wet Borloo sterk gericht op de fysieke verandering van de 

Zones Urbaines Sensibles. Door sloop en nieuwbouw moesten zij 

aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe bewoners en onder‑

nemers. De verzameling projecten voor de transformatie van deze 

wijken kreeg de naam ‘Grand Projet de Ville’. Deze ‘GPV’ moet in de 

context worden gezien van een aantal andere koerswijzigingen door 

het rechtse kabinet van premier Raffarin. Ten eerste werd er sterk 

bezuinigd op het maatschappelijk werk en het buurt‑ en jongeren‑

werk. Waarschuwingen van sociologen dat deze activiteiten, hoe 

kleinschalig ook, een belangrijke rol speelden in het bezighouden 

van de jongeren en zo een beter sociaal klimaat creëerden, werden 

in de wind geslagen. Ten tweede besloot de toenmalige minister van 

Binnenlandse Zaken – Nicolas Sarkozy – om de politie niet langer 

volgens het buurtagentmodel te laten werken. Dit model – onder 

meer ontleend aan Nederland – betekende dat de politie dagelijks 

in de wijk aanwezig was en nauw contact hield met de bewoners, 

de ondernemers, winkeliers en leraren. In plaats daarvan moest de 

politie zich terugtrekken op haar kerntaken: het garanderen van 

veiligheid en het bestrijden van misdaad, en zich niet meer bezig‑

houden met ‘maatschappelijk werk’. Enkele jaren vóór de rellen 

waren de Grands Ensembles en Cités begonnen te veranderen in 

bouwplaatsen, en waren de buurtagenten verdwenen ten gunste van 

paramilitair aandoende patrouilles.

Nu, vijf jaar na de rellen, verkeren de Cités waar de rellen uitbraken 

in een treurige staat. Het geweld heeft alleen maar bijgedragen aan 

de slechte reputatie van de wijken, wat onder meer betekent dat het 

steeds moeilijker is geworden voor jongeren met de ‘verkeerde’ post‑

code om een baan te vinden. Bewoners met middelen, ambitie en 

JV_05_10_3.indd   20 28-7-2010   15:07:39



21De architect heeft het gedaan!

een baan doen hun best om zo snel mogelijk te verhuizen. Het Grand 

Projet de Ville is gereduceerd tot het slopen van de flats, omdat er 

sinds de rellen nauwelijks nog een projectontwikkelaar te vinden is 

die de nieuwe winkels en woningen voor de gezochte middenklas‑

sen wil bouwen. Er is een breed gevoel dat de decennia oude ‘poli‑

tique de La Ville’ failliet is. Ervoor in de plaats is een rudimentair 

en grotendeels negatief geformuleerd beleid gekomen van sloop en 

repressie. Het gevolg is dat er in veel gevallen een situatie ontstaat 

waarin men accepteert dat de Cités concentraties blijven van crimi‑

naliteit, armoede, achterstand en werkloosheid. Voor het investeren 

in de wijken is geen animo meer, maar het verspreiden van de 

bevolking over de stad is evenmin een optie vanwege de weerstand 

van de plaatselijke politiek, die niet meer immigranten in haar gro‑

tendeels blanke buurten wil accepteren. Het is niet ondenkbaar dat 

de ergste van de Cités enkele generaties lang geconsolideerd zullen 

worden als getto’s voor de immigrantenonderklasse. Op dit moment 

is het geen uitzondering meer als men in een middelgrote of grote 

Franse stad uitstapt bij het eindpunt van de metro, dat men daar een 

gemeenschap van arme immigranten aantreft, tegen een decor van 

een half afgebroken woningbouwproject uit de jaren zestig, met heel 

af en toe een patrouille van bijna paramilitair uitgeruste politie‑

agenten. ’s Ochtends is de situatie redelijk normaal, met moeders die 

naar de markt gaan, mensen die buiten zitten en praten, spelende en 

sportende kinderen. Tegen het einde van de middag, als de werk‑

loze jongemannen wakker worden, en hun posities innemen bij de 

ingangen van de galerijflats, op de hoeken van de parkeerplaatsen 

en bij de snackbars en coffeeshops, wordt de situatie grimmiger, en 

wordt de argeloze toerist toegesist en de politie bekogeld vanaf de 

vijfde, zesde of zevende verdieping van de flats. Auto’s scheuren over 

de verlaten parkeerplaatsen, stoppen even bij een groepje jongeren 

en rijden weer door; scooters draaien rondjes op hun achterwielen 

op het asfalt, en de gezinnen, vrouwen en ouden van dagen hebben 

zich verschanst achter hun met tralies beschermde ramen.

Een probleem van de verbeelding

Is dit dan de erfenis van Le Corbusier, of van het CIAM, het Congrès 

International d’Architecture Moderne, de grote voorvechters van 

de modernistische stedenbouw, waarvan de Nederlandse steden‑

bouwer Cornelis van Eesteren voorzitter is geweest? Zou het anders 
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zijn gelopen als niet de modernistische architectuur met haar 

dromen van hoog wonen in het groen, bereikbaar voor iedereen, 

de standaard was geworden in het naoorlogse Frankrijk, maar de 

traditionele stedenbouw met zijn straten, pleinen en ambachtelijk 

gemetselde bouwblokken? Heeft ‘La Ville Radieuse’, waarmee Le 

Corbusier en zijn volgelingen de stedelingen wilde bevrijden uit de 

donkere achterbuurten van de negentiende‑eeuwse industriestad, 

niet juist geleid tot een hele nieuwe generatie slums?

Betekent dit dat we, met een heel koor van critici, van Theodore 

Dalrymple tot en met de Nederlands‑Indiase architect Ashok 

Bhalotra (de ontwerper van een masterplan voor de sloop van de 

Bijlmermeer), moeten erkennen dat de modernistische stedenbouw 

een afgrijselijk exces is geweest van de twintigste‑eeuwse moder‑

nisering, vergelijkbaar met de milieuvervuiling of zelfs met het 

fascisme en het communisme? Zijn het afbreken van deze wijken en 

het herhuisvesten van de bewoners in een normale stedelijke omge‑

ving van hun eigen keuze inderdaad niet de enige principiële optie 

die we hebben, om met Frank Bijdendijk en Christopher Caldwell te 

spreken?

Zelfs als wij geloven dat de vorm en de structuur van de naoorlogse 

hoogbouwwijken hebben bijgedragen aan de marginalisering en 

de sociale degeneratie van een toch al kwetsbare groep bewoners, 

dan nog helpt het deze bewoners niet als wij de fouten van onze 

voorgangers met een stoer gebaar ongedaan maken. Een van de 

fundamentele waarheden van stedelijke ontwikkeling, die echter 

moeizaam doordringt bij bestuurders en bij ontwerpers, maar 

gemeengoed is bij sociologen, sociaalgeografen en historici, is dat de 

stad fundamenteel onvoorspelbaar is. Ontwerpers en bestuurders 

kunnen op een bepaald moment, gevangen in de beperkingen van 

hun voorstellingsvermogen, een structuur neerleggen, een sym‑

bool bouwen of een utopie realiseren. Na enkele generaties zal hun 

bouwwerk per definitie op een totaal andere wijze zijn gebruikt en 

bewoond, door mensen van wie zij het bestaan niet eens konden 

vermoeden, binnen een sociale context die zij niet hadden kunnen 

voorspellen. In kringen van stadsbestuurders en planners wordt dit 

gezien als de ‘mislukking’ van het stedelijk project.

Maar we kunnen het ook zien als onderdeel van een positieve 

ontwikkeling, namelijk de overname van de door de autoriteiten 

neergelegde fysieke structuur, door de autonome en onvoorspelbare 

krachten van de verstedelijking. De Grands Ensembles in Frankrijk 
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zijn inderdaad gebouwd volgens een filosofie van universalisme: de 

stad die hier werd gebouwd, was goed voor iedereen, overal en altijd, 

want gebaseerd op universele, wetenschappelijke en ruimtelijke 

principes. Daarmee komen zij overeen met duizenden soortge‑

lijke wijken die over de gehele wereld ongeveer tegelijkertijd zijn 

gebouwd. Niet al deze wijken hebben de verschrikkelijke teleurstel‑

ling opgeleverd die de Franse wijken doormaken; de Nederlandse 

naoorlogse wijken zijn bijvoorbeeld voor het grootste deel vrij 

succesvol gebleken. Toch zijn ze volgens de normen van de planners 

bijna allemaal ‘mislukt’, want ze hebben zich geen van alle ontwik‑

keld volgens de nauwkeurige voorspellingen waarop ze zijn geba‑

seerd. De belangrijkste ongeplande ontwikkeling is nog wel dat het 

ondanks hun universele pretenties, stuk voor stuk, echte eigen plek‑

ken zijn geworden, met een eigen identiteit en een eigen geheugen, 

en dat deze eigen identiteit heeft kunnen ontstaan door factoren die 

op geen enkele manier door de planners waren voorzien, en zelfs als 

een aantasting van het oorspronkelijke idee werden gezien.

Het kan gaan om heel kleine en lokaal bepaalde fenomenen, die te 

maken hebben met precies welke immigranten in de wijk komen 

wonen, hoe ze zich verhouden met de oudere bewoners; het kan 

gaan om een gedeelde ervaring als werknemers van één grote 

fabriek in de buurt, of om de gedeelde herinnering aan één trau‑

matische ervaring die ze samen hebben doorgemaakt, of juist om 

een feestelijke gebeurtenis. Zo speelt de Bijlmervliegramp een rol 

in het collectieve geheugen van de Bijlmerbewoners, en het bezoek 

van de Paus in het geheugen van bewoners van de Plattenbauwijk 

Zaspa bij Gdansk in 1987. De ‘mislukking’ van de superhoogbouw‑

wijk Le Mirail bij Toulouse uitte zich onder andere in het gebruik 

van de immense parkeergarages onder de flats als clandestiene 

winkels, cafés en moskeeën, toen de Franse middenklassen waren 

vertrokken en de arme Algerijnse immigranten waren gearriveerd. 

Hetzelfde fenomeen zagen we in de inmiddels afgebroken parkeer‑

gebouwen van de Bijlmer.

Modernistische wijken, die na enkele generaties zijn bewoond door 

geheel andere mensen dan voor wie ze waren ontwikkeld, maken 

een kwetsbaar maar uiterst belangrijk proces door van volwassen‑

wording. In dit proces beginnen de sociale structuren te ontstaan, 

lokale rituelen geaccepteerd te worden, bijzondere plekken en 

plaatselijke symbolen te ontstaan. Het ruimtegebruik begint zich 

volgens zijn eigen wetmatigheden in plaats van volgens het plan te 
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voltrekken, en de wijk begint zijn eigen elites, pioniers, voortrekkers 

en netwerken te krijgen. In veel gevallen zijn de transformatiepro‑

jecten echter gebaseerd op abstracte en kwantitatieve normen, die 

de gemiddelde huisprijzen, inkomensniveaus, oppervlaktes, afstan‑

den en criminaliteitscijfers beschrijven, en ze afzet tegen universeel 

toegepaste normen van wat als aanvaardbaar wordt gezien. Zo is 

het gegaan met het Grand Projet de Ville, met de Vogelaarwijken, en 

nu ook met de zogenoemde ‘relwijken’, waarin extra geld gepompt 

gaat worden.1 De maatregelen die vervolgens worden genomen, 

dienen ertoe de desbetreffende wijken weer in het statistische gareel 

te krijgen; de maatregelen kunnen uiteraard zeer verschillend zijn, 

van de zware fysieke herstructurering tot en met de toediening van 

sociaaleconomische stimulansen in de Vogelaarwijken. Maar wat 

ze gemeen hebben, is dat ze vertrekken vanuit algemeen toepasbare 

normen en generiek beleid. Een treurig bijverschijnsel van veel van 

de herstructureringsprojecten, zowel in Nederland als in Frankrijk, 

is dat met de sloop van de problematische structuren ook de door de 

bewoners geïmproviseerde invullingen en gebruiken verdwijnen, 

en dat met de herdistributie van de bewonersgroepen ook de prille 

sociale en economische netwerken uit elkaar worden gerukt.

Waar de stedelijke transformatieprojecten in Nederland noch in 

Frankrijk voldoende in slagen, is om deze plekken te zien als speci‑

fiek en lokaal, en dus om ze te transformeren vanuit die eigenschap‑

pen die ze zelf hebben ontwikkeld, ondanks hun uniforme begin en 

hun tegenslagen. Ondanks allerlei experimenten, theoretische oefe‑

ningen en zelfs enkele effectieve uitgevoerde projecten op dit gebied 

blijkt het heel moeilijk te zijn om een echte verandering door te 

voeren in de wijze waarop dergelijke wijken worden aangepakt. De 

reden hiervoor is dat het probleem op een bijna ontastbaar niveau 

ligt, en dus vrijwel onmogelijk uit te leggen in termen van ontwerp 

of van beleid. We hebben hier te maken met een probleem van de 

verbeelding. Kunnen de specialisten, of het nu gaat om bestuurders, 

ontwikkelaars of architecten, voorbij de overeenkomsten kijken en 

de verschillen tussen deze wijken zien? Kunnen zij voorbij hun eigen 

oprechte afschuw over de blokken en schijven kijken, en zien hoe de 

bewoners in de kieren en gaten hun eigen stad hebben gecreëerd? 

Kunnen zij voorbij hun eigen specialisme kijken en aanvaarden dat 

1	 	‘Relwijken	krijgen	extra	geld	voor	verbetering’,	NRC	Handelsblad,	5	juni	2010.
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steden niet worden bepaald door hun acties, maar door de manier 

waarop dingen worden hergebruikt en geïnterpreteerd? En ten 

slotte: kunnen zij voorbij hun eigen modernistische beginselen 

kijken en accepteren dat ‘de’ goede stad niet bestaat?

Net zo moeilijk als dat het voor ons voorstelbaar is dat nog maar 

enkele jaren geleden bestuurders en planners de Jordaan in Amster‑

dam wilden afbreken, is het nu voor de planners en bestuurders 

onmogelijk om zich voor te stellen dat de hoogbouwwijken rond 

Franse steden zich ooit tot gelaagde, specifieke en aantrekkelijke 

wijken zullen ontwikkelen. Maar nu we weten dat het slopen volgens 

universele principes minstens zo gevaarlijk is als het bouwen 

volgens universele principes, hebben we misschien geen andere 

keus dan om deze wijken veel beter te gaan leren kennen, en ze te 

vernieuwen met en voor de plaatselijke bewoners, in plaats van de 

bewoners te vervangen door de wijken te slopen. Een Grand Projet 

de Ville is misschien wel het laatste wat de Grands Ensembles nodig 

hebben. Of de oerschuld van de problemen in de banlieues nu bij 

de universele pretenties van de architect ligt of niet, dat een nieuw 

universeel concept de oplossing niet zal bieden, weten we in elk 

geval zeker.
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Amsterdam Noord: van sociale 
naar ruimtelijke maakbaarheid

M. Oudenampsen*

Wie zich over het IJ begeeft – al is het enkel door het werpen van een 

blik – kan het niet ontgaan dat in Amsterdam Noord een verstrek‑

kende transformatie aan de gang is. In het gebied werd lange tijd 

alles ondergebracht wat men in Amsterdam niet wilde hebben, te 

beginnen met het middeleeuwse galgenveld, tot de latere woonwa‑

genkampen, de vervuilende chemische en scheepsbouwindustrie en 

het overschot aan minder bedeelde bevolkingsgroepen. Amsterdam 

Noord kampt als gevolg daarvan al langere tijd met een stigma, op 

vergelijkbare wijze als Zuid dat doet in Rotterdam. Nu lijkt Noord 

eindelijk onderweg om een meer geaccepteerd onderdeel van de 

stad Amsterdam te worden (Donkers, 2007), maar deze nieuw 

opgevatte interesse lijkt meer van toepassing te zijn op het onder‑

gewaardeerde onroerend goed in het gebied – dat nu op energieke 

wijze herontwikkeld wordt – dan op de oorspronkelijke bewoners 

van Noord zelf.

Dit is verrassend. Juist de bevolking van Noord was lange tijd een 

van de favoriete objecten van overheidszorg. De geschiedenis van 

Noord kan samenvattend worden gezien als een krachtig symbool 

van de sociaaldemocratische droom het arbeidersvolk te verheffen 

en te beschaven naar de normen en maatstaven van de midden‑

klasse. Maar vandaag de dag, met de strategische verschuiving van 

zware industrie naar creatieve industrie, zijn we getuige van een 

nieuwe en kwalitatief andere ontwikkeling. Het aloude sociaal‑

democratische beschavingsoffensief dat zich richtte op de lokale 

bevolking, heeft plaatsgemaakt voor een marketingoffensief dat 

erop gericht is een nieuwe middenklasse te importeren, in plaats 

van de bestaande bevolking te verheffen. Waar we getuige van zijn, 

is een verandering in bestuurlijke strategie, van sociale maakbaar‑

heid naar ruimtelijke maakbaarheid. Wat dat precies inhoudt, wordt 

in de volgende pagina’s uiteengezet.

*	 Drs.	Merijn	Oudenampsen	is	freelance	onderzoeker.	Hij	studeerde	politicologie	en	so-
ciologie	en	was	tot	2009	als	onderzoeker	verbonden	aan	de	Jan	van	Eijck	Academie	in	
Maastricht.	Hij	werkt	op	het	moment	aan	een	boek	over	populisme	en	symboolpolitiek.
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Sociale maakbaarheid

De door en door Nederlandse term maakbaarheid draait om het 

algemene idee dat de omgeving door de mens te vormen is. Dit 

vond zijn beslag allereerst toen technologische ontwikkeling het 

mogelijk maakte het water te beheersen en nieuw land te winnen, 

maakbaar land. Pas later vond de op de bevolking gerichte variant 

hiervan breed opgang: wat ik hier benoem als sociale maakbaar‑

heid, de grootschalige gedragsmatige beïnvloeding en beheersing 

van het volk. Deze maakbaarheidsgedachte vond opgang in het 

begin van de twintigste eeuw en bereikte haar einde in de jaren zes‑

tig en zeventig, toen de term maakbare samenleving geassocieerd 

werd met Den Uyl en de almaar uitdijende verzorgingsstaat (Peper, 

1998). De essentie van dit ideaal betrof het idee dat de mens – net 

als het Nederlands landschap – maakbaar is; dat een nieuwe mens 

uit bestaand, disfunctioneel materiaal geproduceerd kon worden. 

Dit had een dubbel karakter: aan de ene kant was er het idee van 

emancipatie en verheffing, aan de andere kant was er het element 

van beheersing, van discipline en controle. Zoals de Franse filosoof 

Michel Foucault beschrijft in zijn boek Discipline and punish: Birth 

of the prison, vond het idee van sociale maakbaarheid ruim opgang 

aan het einde van de achttiende en in de loop van de negentiende 

eeuw, toen men allerhande beheerstechnieken begon te ontwik‑

kelen teneinde de roerige arbeidersbevolking in toom te houden. 

Deze disciplinering van de bevolking vond plaats in de moderne 

instituties: de gevangenis, maar ook in ziekenhuizen, scholen, 

tuchthuizen, werkplaatsen, psychiatrische instellingen, fabrieken 

en het leger, die – in verschillende hoedanigheden – volgens eenzelf‑

de disciplinaire logica functioneerden als de moderne gevangenis, 

aldus Foucault. Niet alleen werd discipline bewerkstelligd door deze 

instituties, het was ook een bestaansvoorwaarde voor het functio‑

neren van diezelfde instituties. Discipline creëerde namelijk ‘dociele 

lichamen’, productieve en gehoorzame individuen die toegerust 

waren voor de eisen van de moderne industriële tijd. Een restpro‑

duct van deze disciplineringstechniek – die ‘normale’ mensen 

beoogde te creëren en daarmee draaide om het binaire onderscheid 

tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ – was een grote groep van abnor‑

male mensen waarop weer allerlei instituties en technieken werden 

losgelaten teneinde dezen te classificeren, te surveilleren en te cor‑

rigeren.
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Een essentieel onderdeel van deze technieken was een constante 

observatie en registratie van de gedisciplineerde lichamen en de 

uiteindelijke internalisering van de disciplinering. De logica van dit 

proces werd volgens Foucault het best belichaamd door de architec‑

tuur van Jeremy Benthams Panopticon. Het betrof een ringvormig 

gebouw, onderverdeeld in individuele cellen, met een grote toren in 

het midden van de ring, vanwaar de geïnterneerden in hun cellen 

continu geobserveerd konden worden, zonder dat zij de observant 

noch de andere geïnterneerden konden zien. De constante aanwe‑

zigheid van de mogelijkheid om geobserveerd te worden, zou leiden 

tot de internalisering van de disciplinaire techniek, een vereiste 

voor het creëren van ‘dociele lichamen’.

Amsterdam Noord was vanaf de vroege twintigste eeuw een van de 

proeftuinen van de sociale maakbaarheid in Nederland. Ik zal mij 

in deze tekst richten op een extreme uiting van dit beschavingsof‑

fensief, het heropvoedingskamp Asterdorp, dat een illustratie vormt 

van het disciplinerende aspect van verheffing.

Asterdorp: heropvoedingskamp voor ‘ontoelaatbaren’

Tot aan het begin van de twintigste eeuw kent Nederland een over‑

wegend liberale politieke traditie die leidt tot een zeer bescheiden 

inmenging van de overheid in de maatschappij. Sociale interventies 

vinden voornamelijk plaats via particulier initiatief, maar nemen 

over het algemeen een beperkte vorm aan. Het is met de opkomst 

van de sociaaldemocratische beweging aan het begin van de 

twintigste eeuw dat er in Nederlandse steden een uitgebreide admi‑

nistratieve machine wordt opgezet met het doel de arbeidersklasse 

te verheffen en te beschaven. Aan de ene kant nam dit de vorm aan 

van nieuwe sociale regelgeving en beleid. Aan de andere kant was 

het beschavingsoffensief, zoals het werd genoemd, een zaak van 

het maatschappelijk middenveld. Allerlei maatschappelijke orga‑

nisaties werden opgericht met een expliciete opvoedende functie: 

(avond)scholen, bibliotheken, natuurverenigingen, theaterclubs, 

zangkoren, en ga zo maar door. Nieuwe vormen van zorg werden 

ontworpen voor de zieken, voor criminelen, alleenstaande moeders, 

verwaarloosde kinderen en alcoholici. Centraal in dit uitgebreide 

programma stond het onderwijzen van eigenschappen die met de 

middenklasse werden geassocieerd, zoals plichtsbesef, zelfrem‑

ming en spaarzaamheid, en de ontwikkeling van het arbeidsethos. 
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De overheersende opinie onder sociaaldemocraten was dat door 

het verlenen van bijstand, zoals huisvesting of een uitkering, een 

nieuwe moraal kon worden opgelegd, onder dreiging van het terug‑

trekken van de verleende steun (Dercksen en Verplanke, 1987).

In het vroege begin van de twintigste eeuw waren groeiende 

zorgen over hygiëne en stedelijke epidemieën de aanleiding voor 

het saneringsbeleid in de verkrotte arme volkswijken zoals de 

Jordaan, Uilenburg en de Oostelijke Eilanden. Tegelijkertijd met 

de krotopruiming werd een uitgebreid programma van publieke 

volkshuisvesting opgezet, waarvan Amsterdam Noord nog steeds 

een levensgrote catalogus is. Naast de sociale idealen die achter 

het programma staken, had het ook een expliciet economisch 

doel, namelijk het creëren van een gewillig, goedkoop en efficiënt 

arbeidspotentieel. In de dissertatie Over arbeidswoningen uit 1870 

stelt D.O. Engelen dan ook: ‘Men begint in te zien dat de arbeider 

evenals de machine een goed onderkomen behoeft, wil hij veel 

produceren’ (Ottens, 1975, p. 4). Ook de eerste woningcorporaties 

hebben een vergelijkbare motivatie:

‘De	huizen	moeten	alleen	verhuurd	worden	aan	nette	mensen.	Er	moet	streng	

toezicht	gehouden	worden	op	de	regelmatige	betaling	van	de	huur.	Zwakheid	

hierin	zal	leiden	tot	luiheid,	en	het	doel	van	behoorlijke	huisvesting	is	het	

bevorderen	van	het	arbeidsethos.’	(Geciteerd	in	Ottens,	1975,	p.	5.)

Problemen dienden zich al snel aan met de ex‑krotbewoners, van 

wie velen toch niet de ‘nette mensen’ waren die men voor ogen had. 

Huurders die hun huur niet konden betalen, die hun huizen niet 

behoorlijk onderhielden of overlast veroorzaakten, moesten per 

direct weer hun nieuwe huis verlaten. Om verdere incidenten te 

voorkomen werd een uitgebreide administratie opgezet om nieuwe 

huurders voor publieke huisvesting te screenen. Woningopzichters 

begonnen met het inspecteren van de huizen van de gezinnen die 

een aanvraag indienden naar sociale huisvesting. Ieder detail van 

hun huishouden werd gecontroleerd, tot aan het beddengoed toe, 

en uitgebreide informatie over de gedragingen van het gezin werd 

aangevraagd bij werkgevers, huisbazen, de politie, school, buren 

enzovoort. Tussen 1926 en 1938 werden er 56.692 van deze rap‑

porten gemaakt (gezien de gemiddelde grootte van het gezin uit die 

tijd, een wezenlijk onderdeel van de Amsterdamse bevolking). Uit 

dit aantal werden 1.292 gezinnen ‘onmaatschappelijk’ verklaard 
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en ‘ontoelaatbaar’, in andere woorden: ongeschikt voor sociale 

huisvesting (Dijk en Steinmetz, 1983).

Een oplossing voor de ‘ontoelaatbaren’ werd gevonden in de her‑

opvoedingskampen, waarvan er twee gebouwd werden in Amster‑

dam: Zeeburgerdorp, dat opende in 1926, en Asterdorp in 1927. De 

kampen werden doelbewust gebouwd in geïsoleerde uithoeken van 

de stad, om de bewoners een aparte status te geven ten opzichte 

van de rest van de stadsbevolking. Arie Keppler, een vooraanstaand 

sociaaldemocraat, directeur van de Woningdienst en regievoerder 

over het huisvestingsprogramma, nam persoonlijk de leiding over 

deze projecten. Zijn betrokkenheid ging zo ver dat hij zelfs regel‑

matig bezoeken bracht aan Asterdorp met de toverlantaarn om de 

kinderen te vermaken. Volgens hem draaide Asterdorp om ‘tucht’:

‘In	zoo’n	complex	moet	in	de	eerste	plaats	tucht	heerschen,	een	tucht	die	van	

buitenaf	opgelegd	door	het	bekwaam	en	tactische	optreden	der	opzichteres,	

langzamerhand	moet	overgaan	in	een	innerlijke	tucht,	als	gevolg	van	de	

verandering	in	wezen	en	denken	van	de	haar	toevertrouwden.’	(Geciteerd	in	

Dercksen	en	Verplanke,	1987,	p.	44.)

Een passage uit een artikel in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en 

Stedenbouw in 1928 geeft ons een beeld over hoe men in die tijd over 

asocialen dacht. Over het algemeen werden asocialen gezien als een 

homogene groep, maar al gauw werd er een onderscheid gemaakt 

tussen degenen die nog te redden waren en de hopeloze gevallen. 

Het artikel maakte het volgende onderscheid tussen ‘maatschap‑

pelijke wrakken’:

‘De	achterlijke	gezinnen,	de	stumpers,	de	lummels,	de	werkeloozen	uit	gemis	

aan	voldoende	energie,	de	drinkers	maar	nog	niet	dronkaards,	de	opmakers,	

de	onverschilligen	zonder	overleg,	de	onbekwame,	domme	en	slordige	

huisvrouwen;	allen	menschen	met	een	of	ander	geestelijk	defect,	waardoor	zij	

nooit	als	volwaardig	meetellen.	Deze	zijn	misschien	nog	niet	in	den	strengsten	

zin	geheel	ontoelaatbaar	te	noemen,	maar	hebben	alle	neiging	dit	te	worden.

En	dan	heeft	men	daarnaast	haast	zonder	overgang	dezelfde	gevallen,	maar	

nog	een	graadje	erger:	de	hopeloos	vervuilden,	de	ruziezoekers,	de	zwervers,	

de	ongebondenen,	de	wanbetalers	uit	onwil,	de	altijd	uitgaande	vrouwen,	die	

niet	in	staat	zijn	hun	huishouding	te	doen,	en	hieraan	de	behoefte	ook	niet	

gevoelen,	in	één	woord	de	gedegenereerden	in	allerlei	opzicht.’	(Geciteerd	in	

Dercksen	en	Verplanke,	1987,	p.	46.)
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Asterdorp bestond uit 132 huizen, gebouwd als een vijfhoek en 

omgeven door een muur van 2,20 meter hoog. De toegang tot het 

terrein was alleen mogelijk door de poort, die open was, maar zich 

onder het toeziend oog bevond van de opzichteres. Zij kwam elke 

week de huur innen, wat ook de aanleiding was voor een huisin‑

spectie: ze controleerde de klerenkast en het beddengoed, de wc, of 

de kinderen wel doorvoed waren en naar school gingen, of kinde‑

ren vanaf een zekere leeftijd wel in aparte bedden sliepen, en zo 

verder. Hierna maakte zij een rapport en gaf huishoudelijk advies. 

Daarnaast hield zij een registratie bij of mensen hun wekelijkse bad 

namen en of de vrouwen hun was wel deden. Zij maande de bewo‑

ners ook aan om niet buiten rond te hangen en te praten met buren, 

wat niet als behoorlijk werd gezien voor het moderne gezinsleven. 

Zo was er nog een hele waslijst aan gedragsvoorschriften die door 

het ‘bekwaam en tactisch optreden van de opzichteres’ verinnerlijkt 

moesten worden door de bewoners. Als deze ‘verinnerlijking’ op 

een gegeven moment naar tevredenheid had plaatsgevonden, kon 

een familie doorstromen naar een normale woning in het sociale 

huisvestingssysteem. Uiteindelijk werden er echter zeer weinigen 

opnieuw in de sociale voorraad geaccepteerd. Alhoewel de verwach‑

ting was dat mensen meestal maar een halfjaar zouden blijven, 

verbleven vele gezinnen jaren in Asterdorp, sommige wel tien jaar. 

Degenen die de kracht daarvoor hadden, besloten weg te gaan en de 
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‘heropvoeding’ te laten voor wat het was. In 1940, toen de Tweede 

Wereldoorlog begon, verloor het instituut zijn functie. Tijdens en na 

de oorlog vervulde het nog wat tijdelijke opvangfuncties, waarna het 

uiteindelijk gesloopt werd. Alleen de toegangspoort is overgebleven.

Asterdorp is daarmee een ongekend interessant symbool van sociale 

maakbaarheid, de droom van een sociaal lichaam dat vrij vorm te 

geven is door overheden en maatschappelijk middenveld. Alhoewel 

Asterdorp gefaald heeft in het corrigeren en assimileren van het 

abnormale in de maatschappij, is het een extreem dat ons veel ver‑

telt over de gedragsnormen die minder zichtbaar en expliciet waren 

in de rest van de maatschappij, maar niet minder dwingend. Verge‑

lijkbare vormen van toezicht – zoals het figuur van de opzichteres 

– waren immers ook te vinden in normale sociale huurwoningen. De 

rol van de opzichteres – werk dat veelal op vrijwillige basis gedaan 

werd door vrouwen uit de gegoede stand – werd na de oorlog gepro‑

fessionaliseerd tot het welzijnswerk van de sociaal werker. In de 

jaren tachtig zouden allerlei analyses (Achterhuis, 1980; Michielse, 

1980; Meyer, Kouprie e.a., 1980) van het sociaal werk die zich 

inspireerden op Michel Foucault en zijn voormalig student Jacques 

Donzelot (1977), het welzijnswerk in een diepe legitimiteitscrisis 

storten, waarvan het nog steeds niet bekomen is. Dat terwijl het idee 

van de maakbare samenleving, door de crisis in de jaren zeventig, al 

ernstig onder druk was komen te staan (Peper, 1998).

Ruimtelijke maakbaarheid

Terwijl sociale maakbaarheid de verheffing van de bevolking als 

haar uitgangspunt neemt, bekommert ruimtelijke maakbaarheid 

zich om de verheffing van een locatie. Branding and marketing‑

strategieën worden gebruikt om nieuwe bewoners aan te trekken, 

en zodoende de locatie te upgraden. Het is een omkering van doel 

en middelen ten opzichte van de sociale maakbaarheid: in het eer‑

ste geval wordt de locatie gebruikt om de bevolking te verheffen, 

tegenwoordig worden juist nieuwe bewoners gelokt om de locatie te 

verheffen.

Zoals eerder vermeld, was het sociale‑maakbaarheidsdenken niet 

alleen een idealistisch program, maar had het ook een economische 

functie in het creëren van een functioneel arbeidspotentieel. In 

Noord klopte het model, in zoverre dat het subject en het electoraat 
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van de sociaaldemocraten werden gevormd door de arbeidersklasse, 

de verschillende welvaartsvoorzieningen – zoals sociale huisvesting 

en uitkeringen – de levenskosten verlaagden en daarmee de prijs van 

arbeid, wat de industrie weer een concurrentievoordeel verschafte, 

terwijl ten slotte de industriepolitiek de zware industrie nog verder 

strategisch ondersteunde. Met de economische crisis aan het einde 

van de jaren zeventig begon dit geïntegreerde model ernstige scheu‑

ren te vertonen. In de jaren tachtig ging de scheepsbouw grotendeels 

failliet. De RSV‑affaire, een gefaalde poging van de overheid om de 

noodlijdende scheepsbouw – waaronder de NDSM – te ondersteu‑

nen, was ook het failliet van het idee dat de overheid, in plaats van 

de markt, Noord kon vormgeven.

Amsterdam heeft ’t

In Amsterdam is het met de benoeming van Ed van Thijn tot bur‑

gemeester, in 1983, dat er een nieuwe, marktgerichte wind gaat 

waaien. Het is wat Maarten Hajer heeft beschreven als een veelom‑

vattende ‘bestuurlijke heroriëntering’. Het begin van deze omslag 

vindt plaats bij de besloten informele gesprekken die plaatsvinden 

tussen de top van het bedrijfsleven en de politiek in de ambtswoning 

van de burgemeester. Aan de hand van deze ‘brainstormavondjes’ 

wordt een nieuwe bestuurlijke strategie gevormd, wat volgens Hajer 

leidt tot de geleidelijke verwijdering in het overheidsapparaat van 

ambtenaren van de oude stijl (Hajer, 1989). Een marketingcampagne 

werd gestart met de slogan ‘Amsterdam heeft ’t’, waarbij een lachend 

grachtenpandje de letter A voorstelde. De wissels werden omgezet. 

Het doelwit van beleid verschoof langzamerhand van bevolking 

naar locatie, in dit geval de promotie van de locatie Amsterdam voor 

investeerders, toeristen en hoger opgeleiden. Het is dus in de jaren 

tachtig dat we een verschuiving zien in bestuurlijke strategie naar 

ruimtelijke maakbaarheid.

Een meer recent voorbeeld van deze strategie is een rapport over 

de huizenmarkt in 2002 van de Kamer van Koophandel, dat stelde 

dat Amsterdam, om als locatie concurrerend te blijven, een hoger 

opgeleide bevolking nodig had en lager opgeleiden zo veel mogelijk 

de stad moest zien uit te werken. Het rapport werd door Het Parool 

samengevat als ‘armen eruit, rijken erin’.

De gemeente kwam in 2004 met een rapport dat dezelfde boodschap 

in bedektere termen bracht, Ruimte voor talent. De nota pleitte voor 
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meer ruimte voor creatief talent in de stad. ‘Sociaalmaatschap‑

pelijke problemen’, aldus de nota, ‘bestrijd je het best met econo‑

mische mogelijkheden.’ Op zich is dat niet wereldschokkend, de 

crux zit in de vraag voor wie deze economische mogelijkheden zijn. 

Volgens de nota worden werkgelegenheid, welvaart en welzijn het 

best gegarandeerd door ‘groei te faciliteren in kansrijke sectoren’ en 

de ‘persoonlijke bloei van de mensen die deze sectoren schragen’. 

Uiteindelijk zal dit leiden tot een trickle-down effect naar andere 

sectoren. Een van de mantra’s van deze nieuwe strategie is dat men 

zich niet meer richt op ‘het bestrijden van achterstanden’, maar op 

‘het creëren van mogelijkheden’.

De nu veel toegepaste SWOT‑analyse1 is het toonbeeld van de 

subtiele verschuiving in het denken over ‘probleemwijken’, waarbij 

het plotseling de wijk is die de problemen heeft en niet zozeer de 

bewoners. De problemen van de wijk zijn echter niet gelijk aan die 

van haar inwoners, het gaat hier meestal om ‘imagoproblemen’ 

en een ‘zwakke positie in de woningmarkt’. De crux is dat in de 

SWOT‑analyse de bewoners (‘eenzijdige bevolkingssamenstelling’) 

vaak zélf als een bedreiging worden opgevoerd voor de wijk. Deze 

verschuiving betekent impliciet dat de wijk geherdefinieerd wordt 

als een ‘leeg’ gebied. Ruimtelijke maakbaarheid als bestuurlijke 

strategie richt zich daarmee niet zozeer op het verheffen van de 

zittende bevolking, maar hanteert eerder als expliciet doel het 

veranderen van de bevolkingssamenstelling, die in armere wijken 

als eenzijdig wordt afgeschilderd.

Masterplan Noordelijke IJ-oever

De transformatie van de Noordelijke IJ‑oever in Amsterdam Noord 

is een expressie van deze nieuwe strategie. De ontwikkelingen in 

Overhoeks, de Buiksloterham en het NDSM‑terrein richten zich 

primair op het lokken van ‘pioniers’. Met de focus op de creatieve 

industrie zet zich een nieuwe industriepolitiek in, die er primair 

op gericht is woon‑/werkgelegenheid te creëren voor het hoger 

opgeleide en kapitaalkrachtige deel van de stadsbevolking. Voor 

1	 SWOT	staat	voor	Strengths,	Weaknesses,	Opportunities,	Threats.	De	analysemethode	
is	ontwikkeld	om	de	toekomstmogelijkheden	van	een	product	in	de	markt	inzichtelijk	te	
maken	en	is	vaak	onderdeel	van	een	ondernemingsplan	of	marketingplan.	
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Noorderlingen zijn de 9.000 woningen die in het Noordelijke 

IJ‑oevergebied gerealiseerd worden, grotendeels2 onbetaalbaar. 

Hoewel officieel dus het doel van de plannen is om Noord naar het IJ 

te brengen, lijkt het er meer op dat grote buur Amsterdam Centrum 

de Noordelijke IJ‑oever koloniseert. Langs de hele IJ‑oever ontstaan 

zo woon‑werkgebieden die een hoge mate van segregatie vertonen 

ten opzichte van Noord zelf. Zoals de woonvisie van Noord het eufe‑

mistisch uitdrukt: ‘de verbinding tussen oude, vertrouwde wijken 

en nieuwe buurten zorgt voor een zeldzaam wooncontrast’. De 

nadruk waarmee het masterplan voor de Noordelijke IJ‑oever van 

het stadsdeel ‘onderstreept dat het in de eerste plaats een plan is 

voor Amsterdam‑Noord’, maakt duidelijk dat dit verre van vanzelf‑

sprekend is. Huist de ziel van Noord in het industriële erfgoed – zo 

benoemde stadsdeelvoorzitter Rob Post onlangs nog de NDSM‑werf 

tot ‘de ziel van Noord’ – dan is het inderdaad een plan voor Noord. 

Huist de ziel van Noord in de Noorderlingen – wat alleen al om het 

feit dat het hier om levende wezens gaat, aannemelijker is – dan is 

het tegenovergestelde het geval.

Het idee van ruimtelijke maakbaarheid is echter niet alleen dat je 

talent kunt aantrekken, maar ook dat je problemen kunt uitplaatsen. 

Zo plant men ook in de rest van Noord – door grootschalige sloop 

en vernieuwing – een nieuwe bevolkingssamenstelling te creëren. 

Voorlopig is dat nog niet bijzonder succesvol, omdat men relatief laat 

is met de vernieuwing in Noord en dezelfde strategie elders in de 

stad al langer wordt toepast. Vele huurders uit die gebieden, onder 

wie opvallend veel allochtonen, zoeken nu hun toevlucht tot de nog 

ruime voorraad in Noord. Het gevolg is dat het armere bevolkings‑

deel in Noord vanaf 2005‑2007 plots weer ging stijgen, van 38% naar 

41%.3 Terwijl de Noordelijke IJ‑oever een nieuwe toekomst tegemoet 

gaat, lijkt de rest van Noord zo zijn geschiedenis als dumpplek van 

Amsterdam voorlopig nog even te continueren.

2	 Het	percentage	te	realiseren	sociale	woningbouw	is	volgens	de	Woonvisie	bij	
Overhoeks	20%,	bij	de	NDSM-werf	is	dit	30%.	Overigens	zullen	deze	huurwoningen,	
vergeleken	met	de	bestaande	sociale	woningbouw	in	Noord,	nog	relatief	duur	zijn.

3	 Onderdeel	van	deze	stadsvernieuwingsmigratie	is	een	opmerkelijke	toevloed	van	
allochtonen.	Zo	steeg	in	de	periode	2000-2006	het	aantal	allochtonen	in	Nieuwendam	
Noord	van	42,4%	naar	55,2%.	Ook	elders	in	Noord	waren	stijgingen	van	boven	de	9%	
gangbaar.	De	cijfers	zijn	van	O+S.	Zie:	‘Slopen	om	bevolkingsgroepen	te	mengen’,	
Nieuw	Amsterdams	Peil,	3	november	2006	(http://mediastudies.nl/nap2/index.
php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=0).
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Sociaaldemocratie gevangen in een split

Het oude model van sociale maakbaarheid was, zoals aange‑

geven, een geïntegreerd geheel van electorale, economische en 

sociale overwegingen. In het nieuwe model van ruimtelijke maak‑

baarheid mist de sociaaldemocratische politiek een dergelijke 

symbiose: het zit gevangen in een split. De nieuwe industrie‑ en 

huisvestingspolitiek is er immers op gericht de creatieve industrie 

te promoten en een hoger opgeleide bevolking aan te trekken. 

Welvaartsvoorzieningen voor lager opgeleiden dienen niet langer 

als een economisch concurrentievoordeel en worden een symbool 

van economische achterlijkheid. Het electoraat van de sociaalde‑

mocraten raakt daardoor meer en meer gespleten, aan de ene kant 

de hoger opgeleiden, die centraal staan in de economische strate‑

gie. Aan de andere kant de lager opgeleiden, die nog steeds als het 

belangrijkste electoraat worden gezien, maar hun centrale plek 

als doelwit van beleid inmiddels kwijt zijn. Het lijkt daarom ook 

niet meer dan logisch dat de electorale populariteit van de PvdA in 

Amsterdam Noord inmiddels tanende is.

In de laatste jaren hebben we echter een terugslag kunnen zien, 

waarbij verschillende partijen hebben teruggegrepen op de oude 

traditie van sociale maakbaarheid. Aanleiding zijn nieuwe zorgen 

over veiligheid en problemen met allochtone jongeren. De belang‑

rijkste exponent van deze terugslag is misschien wel Paul Scheffer, 

die in zijn welbekende essay Het multiculturele drama gepleit heeft 

voor een nieuw ‘beschavingsoffensief’ voor de etnische onder‑

klasse. Juist aan de rechterzijde van het politieke spectrum heeft 

men gehoor gegeven aan dit pleidooi, en zich de agenda van sociale 

maakbaarheid weer eigen gemaakt, dit keer met een striktere 

repressieve focus. Heropvoedingskampen staan daarmee weer op 

de politieke agenda, dit keer voor de Marokkaanse onderklasse. 

Naast het CDA heeft voornamelijk de PVV zich uitgesproken voor 

een dergelijk beleid:

‘De	Groep	Wilders/PVV	pleit	voor	de	herinvoering	van	tuchtscholen	voor	

leerlingen	die	een	strakkere	hand	behoeven.	Voor	leerlingen	die	zelfs	daar	nog	

niet	op	hun	plaats	zijn,	wil	de	Groep	Wilders/PVV	heropvoedingskampen	in	het	

leven	roepen,	waar	de	jongeren	wel	leren	wat	begrippen	als	respect	en	fatsoen	

inhouden.’	(Bron:	website	PVV,	www.pvv.nl.)
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Een teken aan de wand daarbij is dat in de Europese verkiezingen 

de PVV in één klap de grootste partij in Amsterdam Noord werd.4 

De logische conclusie voor de sociaaldemocratie lijkt te zijn om in 

het reine te komen met de geschiedenis van sociale maakbaarheid, 

en de bevolking weer als uitgangspunt te nemen van het beleid. 

Hopelijk ditmaal zonder disciplinaire bijsmaken.5

Conclusie

Aan de hand van de ontwikkelingen in Amsterdam Noord heb ik 

willen laten zien dat er zich een paradigmatische verschuiving heeft 

voorgedaan wat betreft bestuurlijke strategie. Lange tijd stond de 

sociaaldemocratische politiek in Amsterdam Noord in het teken van 

de maakbare mens, en richtte zich op de verheffing en disciplinering 

van de armere lagen van de Amsterdamse bevolking. In de jaren 

zeventig liep het idee van de maakbare samenleving op zijn einde en 

kwam het disciplinaire karakter van het sociale‑maakbaarheidsden‑

ken sterk onder vuur te liggen. De stelling van dit artikel is dat deze 

politiek in het begin van de jaren tachtig is omgezet in een nieuwe 

bestuurlijke strategie die zich richt op de verheffing van de locatie 

en uitgaat van het idee van de verandering van de samenstelling 

van de bevolking als belangrijkste beleidsinstrument. Dit impli‑

ceert dat deze strategie zich niet zozeer richt op het oplossen van 

sociale problemen, maar eerder in de ruimtelijke uitsortering van 

die problemen, ofwel het veranderen van de ruimtelijke distributie 

daarvan. De effecten van deze nieuwe bestuurlijke strategie zijn nog 

niet helemaal duidelijk, behalve dat het voor de sociaaldemocratie 

in het nieuwe model lastiger wordt om haar beleid te rijmen met 

haar electoraat. De hernieuwde opkomst van een disciplinerend 

sociale‑maakbaarheidsdenken aan de rechterzijde van het politieke 

spectrum kan worden gezien als een reactie op deze ontwikkeling.

4	 ‘Noord	en	Nieuw-West	zijn	voor	PVV’.	Het	Parool,	5	juni	2009	(www.parool.nl/parool/
nl/224/BINNENLAND/article/detail/246623/2009/06/05/Noord-en-Nieuw-West-zijn-
voor-PVV.dhtml).

5	 Een	inspirerend	voorbeeld	hiervan	is	het	project	Rotterdam	Vakmanstad	(http://
vakmanstad.nl)	van	Henk	Oosterling,	Dennis	Kaspori	en	Jeanne	van	Heeswijk,	dat	het	
‘creatieve	stad’-beleid	in	Rotterdam	weer	terugvertaalt	naar	de	behoeften	en	vermo-
gens	van	de	lokale	stadsbevolking.	Creativiteit	wordt	vertaald	als	vakmanschap,	en	het	
koppelen	van	de	ROC’s	aan	de	‘creatieve	stad’-agenda	is	een	sleutelingrediënt.
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Het nieuwe militaire urbanisme

S. Graham*

Op 14 november 2007 kondigde Jacqui Smith, de toenmalige Britse 

minister van binnenlandse zaken, een zeer ambitieus plan aan 

voor het systematisch volgen en bewaken van alle personen die het 

Britse grondgebied in‑ of uitreizen. Met het hoogst controversiële 

e‑ Borders‑programma kunnen geavanceerde computer algoritmes 

en datamining‑technieken worden ingezet om ‘illegale’ of gevaar‑

lijke personen of gedragingen te signaleren voordat ze de Britse 

landsgrenzen bedreigen. Het programma maakt gebruik van tech‑

nologie die is ontwikkeld door het Trusted Borders‑consortium 

onder leiding van het grote defensiebedrijf Raytheon.

Het e‑Borders‑project is gebaseerd op een droom van technologi‑

sche alwetendheid: de mogelijkheid om iedereen die de Britse grens 

passeert te volgen met gebruikmaking van gegevens over eerdere 

activiteiten en contacten. Het systeem, dat door velen onwerkbaar 

wordt genoemd, zou in 2014 definitief in gebruik kunnen worden 

genomen. Smith belooft dat het Verenigd Koninkrijk dan zal 

beschikken over een grenscontrole en ‑beveiliging die voldoet aan 

de eisen van deze radicaal veranderlijke en onzekere wereld. ‘Alle 

reizigers naar Groot‑Brittannië zullen dan worden gescreend aan 

de hand van lijsten met personen met een vliegverbod en lijsten 

met te onderscheppen doelwitten,’ voorspelt zij. ‘In combinatie met 

biometrische visa zal dit helpen om problemen uit de buurt van 

onze grenzen te houden… In combinatie met de strengere dubbele 

controle aan de grens zullen identiteitsbewijzen voor buitenlandse 

ingezetenen ons spoedig een driedubbele controle binnen de lands‑

grenzen bieden.’1

*	 Prof.	Stephen	Graham	is	verbonden	aan	de	School	of	Architecture,	Planning	and	
Landscape	van	Newcastle	University.	Hij	is	auteur	van	o.a.	Splintering urbanism	(2001)	
en	Cities under siege	(2010).

1	 IT Pro,	14	november	2007,	‘Government	announces	that	half	of	£	1.2	billion	in	fund-
ing	for	technology	to	boost	border	security	will	go	to	Raytheon-led	Trusted	Borders	
consortia	for	a	screening	system’,	www.itpro.co.uk/139053/650-million-e-borders-
contract-to-raytheon-group.
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De bewoordingen die Smith hier gebruikt – ‘lijsten met doelwitten’, 

‘screenen’, ‘biometrische visa’ enzovoort – maken al veel duidelijk. 

De enorme wereldwijde verspreiding van sterk technofiele staats‑

bewakingsprojecten zoals het e‑Borders‑programma duidt op de 

alarmerende militarisering van de burgermaatschappij – het door‑

trekken van militaire ideeën over volgen, signaleren en bepalen van 

doelwitten naar de gewone gebieden en kringen van het dagelijks 

leven. Dergelijke projecten behelzen veel meer dan het inspelen van 

de staat op veranderende bedreigingen van de veiligheid. In een 

door globalisering en verstedelijking gekenmerkte wereld zijn het 

eerder spectaculaire pogingen om eeuwenoude militaire dromen 

van hightech alwetendheid en rationaliteit te vertalen naar het 

bestuur van de stedelijke burgermaatschappij.

Dit wordt nog duidelijker nu zowel de militaire als de veiligheids‑

doctrine in westerse landen gericht is op het signaleren van opstan‑

dige elementen, terroristen en een breed scala aan omgevingsdrei‑

gingen vanuit de chaos van het stedelijke leven. Bovendien, of je 

nu in de rij staat op Heathrow, in de metrostations in Londen of in 

de straten van Kaboel en Bagdad, volgens het nieuwe veiligheids‑

denken moeten er middelen worden gevonden om die mensen en 

dreigingen op voorhand te signaleren, nog voordat zij effectief in de 

grote stedelijke massa opgaan en daar hun dodelijk potentieel ten 

uitvoer brengen. Deze trend is overal ter wereld gelijktijdig te zien, 

van kapitalistische centra op het noordelijk halfrond tot de koloniale 

periferieën en uithoeken.

Het nieuwe militaire urbanisme

De context van een versnellende verstedelijking biedt deels een 

verklaring voor de doordringing van een nieuw militarisme in 

het weefsel van steden en het stedelijk leven. Dit nieuwe militaire 

urbanisme is een stelsel van ideeën, technieken en normen uit 

het militaire en veiligheidsdenken. De extreme ongelijkheden die 

worden teweeggebracht én in stand gehouden door de expansieve 

neoliberale globalisering voeden dit stelsel. Deze ideeën, technieken 

en normen zijn nauw verbonden met de gemilitariseerde en neo‑

koloniale roof van afgelegen hulpbronnen die nodig zijn om rijkere 

westerse steden en de stedelijke levensstijlen in stand te houden. Zij 

sluiten naadloos aan op populaire culturele werelden die zijn opge‑
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bouwd rondom gemilitariseerd elektronisch vermaak, autogebruik 

en stedelijke levensstijlen. Die komen op hun beurt voort uit nieuwe 

technologieën met een militaire oorsprong. En ze houden nauw 

verband met de toename van lokale opstanden, die juist gebruikma‑

ken van de militaire infrastructuur van steden om zo hun geweld te 

kunnen uitoefenen (zie Graham, 2009a). In een wereld waarin com‑

plete oorlogen tussen de ene staat en de andere – voorlopig – steeds 

minder voorkomen, zie je nu steeds vaker een gewelddadige strijd 

tussen de staat en allerlei niet‑statelijke opstandige elementen, 

netwerken en strijders. Oorlogsvoering en politiek geweld worden 

tegenwoordig vaak georganiseerd op grensoverschrijdende schaal, 

terwijl deze tegelijkertijd in elkaar schuiven via de straten, gebieden, 

infrastructuren en symbolen van een snel verstedelijkende wereld. 

Op deze manier drukken de praktijk en het beeld van statelijk 

en niet‑statelijk politiek geweld en de ideeën over veiligheid hun 

stempel op de meest intieme locaties, gebieden en symbolen van 

bloeiende stedelijke gebieden overal ter wereld (Graham, 2006).

Oorlog en georganiseerd politiek geweld vinden feitelijk steeds 

vaker plaats via de infrastructuren van steden – dezelfde structuren 

en systemen die het functioneren van een geglobaliseerd stedelijk 

leven ook weer mogelijk maken. In de nieuwe militaire doctrine van 

‘laagintensieve conflicten’, ‘asymmetrische oorlog’, ‘vierdegenera‑

tieoorlog’ of ‘militaire operaties niet zijnde oorlogen’ verworden de 

prozaïsche en alledaagse locaties, verbindingen en gebieden van 

de stad, zowel in binnen‑ als in buitenland, tot het voornaamste 

‘slagveld’.

Soms treden deze veranderingen op bij het omvormen van steden 

naar archipels van versterkte enclaves en de reorganisatie van legers 

tot stedelijke anti‑oproerpolitie. Maar vaker duiken zij bedekter op 

in de normalisatie van militaire technieken en paradigma’s om zo 

te kunnen inspelen op burgerlijke en maatschappelijke kwesties. 

Gericht op de Amerikaans‑Israëlische as van militair kolonialisme 

en hightech beveiliging werkt deze nieuwe golf van militarise‑

ring door middel van omzetting van allerlei maatschappelijke en 

politieke problemen – of in elk geval de symptomen daarvan – in 

‘veiligheidskwesties waarvoor “harde” militaire oplossingen nodig 

zijn’ (Graham, 2003).

Sinds de middeleeuwen hebben ideeën, technieken en beelden van 

politiek geweld en ‘veiligheid’ zich niet meer zo sterk gecentreerd 

rond pogingen om de basale infrastructuren en ervaringen van het 
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stedelijk leven te (re)organiseren. In plaats van kastelen, stadsmuren 

en belegeringen combineert het nieuwe militaire urbanisme muren, 

omheiningen en barrières met biometrische scanmogelijkheden. 

Daarmee worden dodelijke robots en cyborg‑insecten toegevoegd 

aan het arsenaal van wetenschappelijke kennis over stedelijke 

versterking en ‘controlearchitectuur’. Tegelijkertijd gaan de wereld‑

omvattende pogingen tot het volgen van personen, informatie, geld 

en handel gepaard met een snelle verspreiding van min of meer 

gemilitariseerde of beveiligde kampen, bases, beveiligingszones 

en enclaves. Veel van die pogingen zijn aan elkaar gekoppeld via 

dezelfde verbindingen en infrastructuren die neoliberale globa‑

lisering mogelijk maken. Verknoopt met hun eigen systemen van 

verbinding en circulatie beslaan die enclaves en kampen een breed 

spectrum. Zij omvatten snel uitbreidende omheinde woonwijken, 

offshore financieringsenclaves en cruiseschepen voor de puissant 

rijken, evenals krijgsgevangenkampen, martel‑ en uitleveringskam‑

pen en militaire bases. Daarnaast kun je denken aan exportverwer‑

kingszones, vluchtelingenkampen, logistieke steden en de safe zones 

in de financiële harten van wereldsteden. Het varieert van vlieg‑

veld‑ en havencomplexen, via ‘bubbelachtige’ toeristenenclaves, tot 

afgeschermde evenementenlocaties voor politieke topconferenties 

of megasportevenementen, of ommuurde etnische enclaves die zijn 

ingesteld door koloniale machten. De Italiaanse filosoof Georgio 

Agamben suggereert thans zelfs dat enclaveachtige kampen zo’n 

dominant architecturaal machtsvertoon vormen in de wereld van 

vandaag dat ze belangrijker zijn dan het meer open terrein van de 

steden (Agamben, 2005). Om de dynamiek van dit nieuwe militaire 

urbanisme beter te begrijpen wil ik drie belangrijke grondslagen 

ervan nader verkennen.

De boemerang van Foucault: koloniën komen thuis

‘Oorlog	is	[…]	het	menselijk	leven	opnieuw	binnengedrongen,	op	een	

complexere,	uitgebreidere,	meer	verborgen	en	subtielere	manier.’	(Liang	&	

Wang	Xiangsui,	2002,	p.	2)

In de eerste plaats, naarmate de verbindingen van het nieuwe 

militaire urbanisme de juridische scheidingen tussen steden in het 

‘thuisland’ en die in de koloniale uithoeken doen vervagen, worden 
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beide soorten steden aan dezelfde denkwijze van reorganisatie 

en (pogingen tot) securisering blootgesteld. Zo breken koloniale 

denkwijzen en geografie steeds vaker door in zowel binnenlandse 

steden als steden in koloniale uithoeken. De historicus Lorenzo 

Veracini signaleert een spectaculaire opkomst van typisch koloniale 

stijlen en technieken in het bestuur en de ontwikkeling van steden 

in het grootstedelijk hart van Europa en Noord‑Amerika. Volgens 

Veracini is een dergelijk proces nu ook weer bezig langzamerhand 

het ‘klassieke en beklijvende onderscheid tussen het gezicht naar 

buiten en het interne gezicht van de koloniale toestand’ te ontrafe‑

len (Veracini, 2005).

Belangrijk is dat voor de wederopstanding van koloniale strategieën 

en technieken in natiestaten zoals de Verenigde Staten, het Ver‑

enigd Koninkrijk en Israël vandaag de dag (zie Gregory, 2005) niet 

alleen de inzet nodig is van de technieken van het nieuwe militaire 

urbanisme in buitenlandse oorlogsgebieden, maar ook de versprei‑

ding en nabootsing daarvan via de securisering van het westerse 

stedelijk leven. Het is als in de negentiende eeuw, toen de Europese 

staten eerst in de koloniale gebieden experimenteerden met nieuwe 

technieken als vingerafdrukken, met panoptische gevangenissen en 

boulevardbouw naar Haussmanniaans model, om deze vervolgens 

als model in te voeren voor de beheersing van opstandige wijken in 

de binnenlandse steden. Michel Foucault duidt dit fenomeen aan 

als koloniale ‘boemerangeffecten’. ‘Wat nooit mag worden verge‑

ten,’ aldus Foucault, ‘is dat kolonisatie, met al haar technieken en 

haar politieke en juridische wapens uiteraard Europese modellen 

naar andere continenten heeft gebracht, maar ook een aanzienlijk 

boemerangeffect heeft gehad op de machtsmechanismen in het 

westen, evenals op de machtsapparaten, ‑instituten en ‑technieken. 

Een hele reeks koloniale modellen is mee teruggebracht naar het 

westen, met als gevolg dat het westen iets wat op kolonisatie leek, of 

een intern kolonialisme, kon praktiseren in eigen land’ (Foucault, 

2003, p. 103).

Het hedendaagse militaire urbanisme wordt gekenmerkt – en 

zelfs gevormd – door steeds meer en opvallender Foucauldiaanse 

boemerangeffecten. Zo worden Israëlische onbemande vliegtuig‑

jes, die waren bedoeld om Palestijnen vanuit de lucht te bestoken, 

thans routinematig ingezet door politiekorpsen in Noord‑Amerika, 

Europa en Oost‑Azië. Particuliere beheerders van maximaal 

beveiligde Amerikaanse gevangenissen zijn nauw betrokken bij de 
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gevangenzetting en marteling die is ontstaan sinds het begin van 

de ‘war on terror’. Particuliere militaire ondernemingen koloniseren 

de ‘wederopbouw’contracten zowel in Irak als in New Orleans. Op 

de Israëlische expertise op het gebied van bevolkingscontrole wordt 

regelmatig een beroep gedaan door organisaties die beveiligings‑

operaties plannen voor grote topconferenties en sportevenementen. 

En een beleid van ‘gericht schieten’, dat is ontwikkeld om de risico’s 

van zelfmoordaanslagen in Tel Aviv en Haifa het hoofd te kunnen 

bieden, is overgenomen door politiekorpsen in westerse steden (een 

proces dat al direct resulteerde in de moord op Jean Charles De 

Menezes door de Londense antiterreurpolitie op 22 juli 2005).

Intussen maakt het agressieve en gemilitariseerde politieoptreden 

tegen openbare demonstraties en maatschappelijke samenkomsten 

in Londen, Toronto, Parijs of New York gebruik van dezelfde ‘niet‑

dodelijke wapens’ als het Israëlische leger in Gaza of Jenin. Bij de 

aanleg van ‘veiligheidszones’ rond het strategische financiële hart 

van Londen en New York klinken de echo’s door van de technieken 

die in de Groene Zone in Bagdad zijn gebruikt. En veel van de tech‑

nieken die zijn gebruikt om enclaves in Bagdad of op de Westelijke 

Jordaanoever te versterken, worden nu over de hele wereld verkocht 

als revolutionaire en ‘in de oorlog geteste beveiligingsoplossingen’ 

door ondernemingscoalities van Israëlische, Amerikaanse en 

andere bedrijven en staten.

Essentieel is dat de beschreven boemerangeffecten worden 

ondersteund door politiek rechts en extreemrechts, samen met 

oorlogszuchtige geluiden in de westerse legers zelf. Die beschouwen 

steden over het algemeen per definitie als intrinsiek problematische 

gebieden – waarin subversief gedrag, verzet, mobilisatie, afwijkende 

meningen en protesten die ingaan tegen de nationale veiligheids‑

staten, zich concentreren op de belangrijkste locaties. Bastions van 

etno‑nationalistische politiek zoals opkomende extreemrechtse 

bewegingen, vaak sterk vertegenwoordigd in politie en staatslegers, 

neigen ertoe landelijke of buitenstedelijke gebieden te zien als 

authentieke en pure gebieden van blank nationalisme (vaak gekop‑

peld aan christelijke tradities). Voorbeelden hiervan variëren van 

Amerikaanse christelijke fundamentalisten, via de Britse National 

Party tot de Oostenrijkse Vrijheidspartij, het Franse Nationaal Front 

en het Italiaanse Forza Italia. De snelgroeiende en zich uitbreidende 

kosmopolitische wijken van de westerse steden worden intussen 

door die groeperingen vaak op één lijn gesteld met de megasteden 
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op het zuidelijk halfrond, namelijk als plaatsen die volledig buiten 

de natie zelf staan – dreigende of vijandige gebieden die net zo 

vreemd zijn als Bagdad of Gaza.

Paradoxaal genoeg tonen de beelden die het nieuwe militaire 

urbanisme schragen, koloniale grenzen en westerse ‘thuislan‑

den’ als fundamenteel gescheiden domeinen – botsingen tussen 

beschavingen volgens de opruiende stelling van Samuel Huntington 

(1998), en dat terwijl de militaire, veiligheids‑ en informatiedoctrine 

die op beide inspeelt, steeds sterker samenvalt. Die geografische 

beeldvorming leidt tot ontkenning dat steden in beide werelden 

juist steeds meer verbonden raken als gevolg van migratie en 

investeringsstromen.

Als alle gemengde steden worden gezien als problematische gebie‑

den buiten de landelijke of buitenstedelijke centra van authentieke 

nationale gemeenschappen, doen zich opvallende bewegingen voor 

in de vertegenwoordiging van steden tussen koloniale periferieën 

en kapitalistische centra. Zo werd de bouw door de Amerikaanse 

strijdkrachten van sektarische enclaves naar Israëlisch model 

in Bagdad na 2003 door het Amerikaanse beveiligingspersoneel 

gekarakteriseerd als de ontwikkeling van ‘omheinde woonwijken’ 

Amerikaanse stijl. Intussen spraken Amerikaanse legerofficieren 

tijdens de nasleep van de verwoesting van New Orleans door de 

orkaan Katrina eind 2005 over de noodzaak om de stad ‘terug te 

veroveren’ op ‘opstandige elementen’ Irakese stijl.

Zoals altijd is er een sterke interactie tussen de beelden van het ste‑

delijk leven in gekolonialiseerde gebieden en die met de steden van 

de kolonialisten. De projectie van koloniale stijlfiguren en bevei‑

ligingsarchetypes op postkoloniale metropolen in kapitalistische 

centra wordt gevoed door een nieuw ‘binnenstedelijk oriëntalisme’ 

(Howell & Shryock, 2003). Dit is gebaseerd op het wijdverbreide 

beeld van immigrantenwijken in de westerse steden als ‘achter‑

gebleven’ gebieden die een bedreiging vormen voor de bevolking 

van de westerse stad en natie. Zo heeft in Frankrijk de naoorlogse 

nationale planning er alles aan gedaan om de massale perifere 

huisvestingsprojecten in de voorsteden af te beelden als ‘bijna 

perifere’ reservaten die verbonden zijn met, maar op afstand liggen 

van de grootstedelijke centra van het land (Kipfer & Goonewardena, 

2007). Bittere herinneringen aan de Algerijnse en andere antikolo‑

niale oorlogen voeden de extreemrechtse discussie in Frankrijk over 

de tanende ‘blanke’ macht en de ‘onveiligheid’ veroorzaakt door 
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de situatie in de voorsteden – een proces dat heeft geleid tot een 

spectaculaire mobilisatie van staatsveiligheidskrachten in en rond 

de belangrijkste immigrantenwoonwijken.

In haar bespreking van de verschuiving van externe naar interne 

kolonisatie in Frankrijk wijst Kristin Ross op de manier waarop 

Frankrijk momenteel ‘afstand neemt van zijn (voormalige) kolo‑

niën, zowel binnen als buiten de landsgrenzen’. Dit gebeurt door 

‘immigranten af te schermen en ze te verplaatsen naar buitenwijken 

als deel van een massale reorganisatie van de sociale grenzen van 

Parijs en andere Franse steden’ (Ross, 1996, p. 12). De rellen van 

2005 waren slechts de laatste in een lange reeks van reacties op 

de toenemende militarisering en securisering van deze vorm van 

interne kolonisatie en gedwongen periferaliteit binnen wat Mustafa 

Dikeç de ‘onherbergzame streken’ van de hedendaagse Franse 

Republiek heeft genoemd (Dikeç, 2007).

De moderne rechtse bewegingen zien terrorisme en migratie 

zelfs zo sterk als een en hetzelfde fenomeen dat simpele migratie‑

handelingen nu vaak worden beschouwd als weinig anders dan 

oorlogshandelingen. Migratie wordt in deze verschuiving van 

denken een ‘wapen’ (Cato, 2008). De nadruk ligt niet langer op de 

morele verplichting om vluchtelingen gastvrij op te nemen, maar 

op criminalisering of dehumanisering van migrantengroepen als 

wapens tegen zogenaamd homogene en etno‑nationalistische bases 

van nationale macht.

Hier vloeien de recente debatten over ‘asymmetrische’, ‘onregelma‑

tige’ of ‘laagintensieve oorlog’ (waarin niets lijkt te bestaan buiten 

de grenzeloze en eindeloze definities van politiek geweld) onge‑

makkelijk samen met de luidruchtige demonisering in rechtse en 

extreemrechtse kringen van de westerse diasporasteden die steeds 

kosmopolitischer worden. Samuel Huntington voert zijn theorie 

over de ‘botsing van beschavingen’ nog verder door en stelt dat het 

systeem van Amerikaanse macht en nationale identiteit onder vuur 

ligt, niet alleen door het wereldwijde islamitische terrorisme, maar 

ook doordat niet‑blanke en vooral Latino‑groeperingen de Ameri‑

kaanse metropole gebieden koloniseren en domineren (Huntington, 

2005).

Uitgaande van dat Manicheaanse wereldbeeld stelt de Amerikaanse 

militaire theoreticus William Lind dat alledaagse immigratiehan‑

delingen vanuit het zuidelijk halfrond naar de noordelijke steden 

thans moeten worden gezien als een oorlogshandeling. ‘In de 
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vierde‑generatieoorlog,’ zo schrijft Lind (2004), ‘kan een invasie 

van immigranten minstens zo gevaarlijk zijn als een inval door 

een staatsleger.’ Onder het kopje ‘de vergiftigende ideologie van 

multiculturalisme’ stelt Lind dat migranten in westerse naties nu 

‘een zelfontwikkelde variant op de vierde‑generatieoorlog – veruit 

de gevaarlijkste soort’ kunnen beginnen.

Gelet op het tweerichtingsverkeer tussen westerse steden en die 

in de koloniale uithoeken en het instinctieve anti‑urbanisme van 

staten die de nationale veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, 

is het niet verrassend dat steden in beide domeinen opvallende 

gelijkenissen beginnen te vertonen, los van de meer voor de hand 

liggende verschillen. In beide domeinen is een toename te zien van 

harde, militaristische grenzen, omheiningen en checkpoints rond 

verdedigde enclaves en ‘veiligheidszones’. Betonnen barricades, 

plekken voor identiteitscontrole, geautomatiseerd cameratoe‑

zicht, biometrische bewaking en op militaire wijze uitgevoerde 

toegangscontroles beschermen archipels van versterkte enclaves 

tegen de buitenwereld, die als tegendraads, verarmd of gevaarlijk 

wordt gezien. In de koloniale gebieden gaat het om groene zones, 

krijgsgevangenkampen, etnische en sektarische wijken en militaire 

bases. In het Westen is deze ontwikkeling te zien rond strategische 

financiële wijken, ambassadezones, toeristengebieden, vliegveld‑ en 

havencomplexen, sportevenementenlocaties, omheinde woonwij‑

ken en exportverwerkingszones.

Een surveillance‑economie

‘Wat	tot	de	eerste	helft	van	de	twintigste	eeuw	nog	een	van	de	vele	beslissende	

maatregelen	van	openbaar	bestuur	was	[veiligheid],	wordt	nu	het	enige	

criterium	voor	politieke	legitimatie.’	(Agamben,	2002,	p.	2)

In de tweede plaats wordt het nieuwe militaire urbanisme onder‑

steund door een complexe, grensoverschrijdende, maar slecht 

begrepen politieke economie. De kolonisatie van de stad door mili‑

taire ideeën over ‘veiligheid’ heeft echter meer dan één oorsprong. 

Ze komt voort uit een complex geheel van bronnen. Deze omvatten 

ten eerste de in omvang toenemende multinationale industriële 

samenwerkingsverbanden, waarbij militaire en beveiligingsbedrij‑

ven fuseren met ondernemingen in de technologie‑, bewakings‑ en 
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vermaakindustrie; ten tweede een breed scala aan adviseurs en 

branches die ‘veiligheids’oplossingen verkopen als zilveren kogels 

voor complexe maatschappelijke problemen; en ten derde een com‑

plex geheel van veiligheids‑ en militaire denkers die menen dat de 

alledaagse ruimten en gebieden van het stedelijk leven het centrum 

vormen van politiek en oorlogsgeweld.

En hoe meer deze vage en alomvattende ideeën over ‘veiligheid’ het 

openbare ordebeleid en het maatschappelijk leven binnensluipen en 

nagenoeg alle aspecten daarvan infecteren, des te vaker gaan deze 

opkomende industriële beveiligingscomplexen uiterst lucratieve 

uitdagingen aan waarbij ze zich voortdurend richten op dagelijkse 

activiteiten, gebieden en gedragingen – en de onderlinge verbindin‑

gen – in steden. De uitbreiding van oorlogen die een permanente 

mobilisatie mogelijk maakt en tevens – zowel binnen als buiten de 

landsgrenzen – een preventieve en alomtegenwoordige bewaking, 

betekent dat de noodzaak van ‘veiligheid’ zich thans ‘opdringt als 

het uitgangspunt van staatsactiviteit’ (Agamben, 2002, p. 2).

En terwijl de wereldeconomie ineenstort, bloeien de markten voor 

‘beveiligings’diensten en ‑technologieën, die de dagelijkse gebieden 

en systemen van het burgerlijk leven bedekken met een laagje van 

op militaire leest geschoeide commando‑, controle‑ en doelwit‑

bepalingssystemen, als nooit tevoren. Het is geen toeval dat de 

bloei van industriële beveiligingscomplexen parallel loopt met de 

verspreiding van marktfundamentalistische opvattingen over het 

organiseren van het maatschappelijke, economische en politieke 

leven. De hyper‑ongelijkheden enerzijds en stedelijke militarisering 

en securisering anderzijds worden gevoed door neoliberalisering en 

versterken elkaar. In een bespreking van de reactie van de Ame‑

rikaanse overheid op de Katrina‑ramp wijst Henry Giroux (2006, 

p. 172) erop dat de normalisatie van het marktfundamentalisme 

in de Amerikaanse cultuur het veel ‘moeilijker [heeft gemaakt] om 

rampspoed van individuele personen te vertalen naar maatschap‑

pelijke problemen en collectieve actie of om deze problemen in 

maatschappelijke termen te vatten’. Hij stelt dat ‘de uitholling van 

alle opvattingen over het sociale’ in dit geval heeft geleid tot ‘een 

gevoel van totale verlatenheid, wat resulteert in angst, ongerustheid 

en onzekerheid over de eigen toekomst’.

‘De internationale uitgaven aan binnenlandse veiligheid zijn nu 

groter dan de jaaropbrengsten van ondernemingen, bijvoorbeeld 
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in de film‑ en muziekindustrie.’2 The Homeland Security Research 

Corp (2007) wijst erop dat ‘de wereldwijde “totale defensie”‑uitgaven 

(leger, informatiediensten en binnenlandse veiligheid/defensie) 

naar verwachting zullen stijgen met ongeveer 50%, van $ 1.400 

miljard in 2006 naar $ 2.054 miljard tegen 2015’. Tegen 2005 hadden 

alleen al de Amerikaanse defensie‑uitgaven een bedrag van $ 420 

miljard per jaar bereikt. Dat is ongeveer evenveel als de rest van 

de wereld samen. Meer dan een kwart hiervan werd besteed aan 

de inkoop van diensten van een zich snel uitbreidende markt van 

particuliere militaire ondernemingen. In 2010 staan die huurlingen‑

groepen in de rij om alleen al van de Amerikaanse staat het onthut‑

sende bedrag van $ 202 miljard te ontvangen (Schreier & Caparini, 

2005). Intussen wordt verwacht dat de wereldwijde uitgaven aan 

‘binnenlandse veiligheid’ met bijna 100% zullen stijgen, van $ 231 

miljard in 2006 naar $ 518 miljard tegen 2015. ‘Waar de uitgaven 

aan binnenlandse veiligheid in 2003 nog maar 12% van de totale 

wereldwijde uitgaven aan defensie bedroegen, zullen ze tegen 2015 

naar verwachting 25% van de totale defensie‑uitgaven uitmaken’ 

(Homeland Security Research Corp, 2007). Een nog astronomischer 

stijging wordt voorspeld voor bepaalde belangrijke sectoren van de 

nieuwe controletechnologieën. Zo zullen de wereldmarkten voor 

biometrische technologie naar verwachting groeien van een luttele 

$ 1,5 miljard in 2005 naar $ 5,7 miljard tegen 2010.

Van cruciaal belang is dat dezelfde conglomeraten van ‘veilig‑

heids’diensten en technologieën vaak betrokken zijn bij de verkoop, 

vestiging en exploitatie van de technieken en praktijken van het 

nieuwe militaire urbanisme in stedelijke oorlogsgebieden én in het 

‘thuisland’. Vaak, zoals in het nieuwe Europese veiligheidsbeleid, 

brengen staten of supranationale blokken hightech en militaire 

middelen in om illegale immigranten op te sporen. Niet omdat dit 

per se de beste manier is om hun veiligheidsproblemen het hoofd 

te bieden, maar omdat dit een stimulans kan betekenen voor hun 

defensie‑, veiligheids‑ of technologiebedrijven, die zo hun concur‑

rentiepositie op de bloeiende wereldmarkten voor veiligheidstech‑

nologie verbeteren.

2	 Economic Times	27	december	2007,	‘Spending	on	internal	security	to	reach	$178	bn	by	
2015’,	http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/msid-2655871,prtpage-1.cms.
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Het blijkt dat vooral de Israëlische ervaring met het afsluiten van 

steden en tegelijkertijd het omvormen van de bezette gebieden tot 

permanente stedelijke gevangenkampen, een nieuwe wereldwijde 

standaard vormt in de categorie ‘in de oorlog geteste’ beveiligings‑

technieken. Zo wordt de nieuwe hightech grensafscheiding tussen 

de Verenigde Staten en Mexico gebouwd door een consortium van 

Boeing en het Israëlische bedrijf Elbit, waarvan de radar‑ en doel‑

wittechnologieën zijn verfijnd bij de omvorming van de Palestijnse 

steden tot afgesloten gemilitariseerde enclaves. Ook opzienbarend 

is hoezeer de Amerikaanse anti‑oproerstrategieën in Irak expliciet 

gebaseerd zijn op de Israëlische aanpak van de Palestijnen tijdens 

de tweede intifada.

De politieke economieën die het nieuwe militaire urbanisme 

schragen, richten zich onvermijdelijk op steden als de belangrijkste 

productiecentra van een neoliberaal kapitalisme en de belangrijkste 

arena’s en markten voor de uitrol van nieuwe beveiligings’oplos‑

singen’. Vooral ’s werelds grootste financiële centra organiseren de 

wereldwijde processen van militarisering en securisering. In die 

centra bevinden zich de hoofdkwartieren van de wereldwijde onder‑

nemingen op het gebied van beveiliging, technologie en oorlogsvoe‑

ring. Ook zijn daar ’s werelds grootste technische universiteiten te 

vinden, die het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe bevei‑

ligingstechnologieën domineren en het wereldwijde netwerk van 

financiële instellingen ondersteunen. Het gaat om hetzelfde netwerk 

dat zo vaak dienstdoet om steden en middelen in gekoloniseerde 

landen uit naam van een neoliberale economie en ‘vrije handel’ te 

vernietigen of zich toe te eigenen.

Met het afnemen van de staatsmonopolies op geweld en de snelle 

verspreiding van particuliere, militaire en geldbeluste onderne‑

mingen worden het brute geweld en de onteigening waarmee de 

totale verwoesting van het stedelijk leven gepaard gaat, duidelijker 

zichtbaar dan ooit (Kipfer & Goonewardena, 2007). In een wereld 

die steeds meer wordt achtervolgd door het spook van een drei‑

gende uitputting van bronnen, is het nieuwe militaire urbanisme 

tegelijkertijd nauw verbonden met de neokoloniale exploitatie van 

exotische bronnen in een poging om rijkere steden en stedelijke 

levensstijlen te ondersteunen. New York en Londen leveren de 

kracht van financiële instellingen en ondernemingen waarmee 

westerse oliemaatschappijen zich de Iraakse oliereserves weer 

hebben toegeëigend sinds de inval in 2003. Dergelijke neokoloniale 

JV_05_10_3.indd   52 28-7-2010   15:07:41



53Het nieuwe militaire urbanisme

praktijken worden ook ondernomen vanuit de wereldgoederen‑

markten rond de belangrijkste financiële centra. Het doel is de 

verwerving van biobrandstoffen voor auto’s en voedsel voor de 

groeiende stadsbevolking in het rijke noorden. Ten slotte vormen 

de snelgroeiende wereldmarkten voor hightech beveiliging zelf een 

enorme stimulans voor de internationale financiële steden in tijden 

van totale ineenstorting van de wereldeconomie.

De stedelijke achilleshiel

‘Als	je	tegenwoordig	iemand	wilt	vernietigen,	richt	je	dan	op	zijn	infrastructuur.’	

(Agre,	2001,	p.	1)

In de derde plaats is het nieuwe militaire urbanisme geworteld 

in de wijze waarop staatslegers en niet‑statelijke strijdgroepen 

zich de dagelijkse constructies en infrastructuren van steden – de 

structuren en mechanismen waarop het moderne stedelijk leven 

rust – toe‑eigenen als hun belangrijkste middel om strijd te voeren 

en het politieke geweld te versterken (zie Graham, 2009b). Zo zijn 

het de condities van de moderne wereldstad – het vertrouwen op 

fijnmazige infrastructuren, de dichtbevolktheid en anonimiteit, de 

afhankelijkheid van de import van water, voedsel en energie – die 

het mogelijk maken geweld te plegen tegen en via diezelfde moderne 

wereldstad. Overal ter wereld wordt het dagelijks stedelijk leven 

aldus achtervolgd door de dreiging van stagnatie: stroomuitval, 

stremming van het net, verbroken verbindingen, technische storing, 

verstoorde stromen, de melding dat het netwerk niet beschikbaar is.

De verandering van het potentieel voor catastrofaal geweld tegen 

steden en het stedelijk leven verloopt parallel aan de verschuiving 

van het stedelijk leven naar een steeds groter vertrouwen in moderne 

infrastructuren. Daardoor vormen de dagelijkse infrastructuren van 

het stedelijk leven – snelwegen, metro’s, computernetwerken, water‑ 

en sanitaire systemen, elektriciteitsnetten, lijnvliegtuigen – een 

gemakkelijk doelwit voor aanslagen. Ze kunnen gemakkelijk worden 

ingezet voor onmiddellijke terreur, verlammende ontwrichtingen, ja 

zelfs voor ‘demodernisering’. Steeds vaker is dan zowel hightech oor‑

logsvoering als terrorisme in hightech gemeenschappen gericht op 

‘de voorzieningen en niet op de strijders’ (Hinkson, 2005, p. 145). Of, 

in de woorden van John Robb (2007): ‘De meeste netwerken waarop 
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wij vertrouwen voor het stadsleven – communicatie, elektriciteit, 

vervoer, water – zijn uiterst kwetsbaar voor opzettelijke ontwrichtin‑

gen. In de praktijk betekent dit dat een zeer klein aantal aanvallen 

op de kritische knooppunten van een [infrastructuur]netwerk kan 

leiden tot de instorting van het hele netwerk.’

Veel recente voorbeelden laten zien hoe niet‑statelijke partijen 

veel van hun macht ontlenen aan de toe‑eigening van de techni‑

sche infrastructuur die nodig is om het moderne geglobaliseerde 

stedelijk leven te laten functioneren. Opstandelingen gebruiken de 

infrastructuur van de stad voor aanslagen op New York, Londen, 

Madrid of Mumbai. Ze leggen elektriciteitsnetten, oliepijplei‑

dingen of mobiele telefoonsystemen lam in onder meer Irak en 

Nigeria. Van Somalische piraten die systematisch kapingen plegen 

op wereldscheepvaartroutes is zelfs al bekend dat ze ‘spionnen’ 

inzetten onder de Londense scheepsmakelaars om informatie te 

vergaren voor hun aanslagen. Daarbij hebben die partijen niet meer 

nodig dan de meest basale bewapening, waarbij ze lijnvliegtuigen, 

metro’s, auto’s, mobiele telefoons, elektriciteits‑ en communicatie‑

netwerken of kleine bootjes omvormen tot dodelijke wapens.

Hoewel dergelijke dreigingen van ‘infrastructureel terrorisme’ 

zeker reëel en belangrijk zijn, verbleken ze naast de veel minder 

zichtbare pogingen van het leger om de essentiële infrastructuur 

die het moderne stedelijk leven mogelijk maakt, tot doelwit te 

maken. Zo hebben de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten 

lang gewerkt aan een systematische ‘demodernisering’ van hele 

stedelijke gemeenschappen door over te gaan tot vernietiging van 

de systemen die het leven en de infrastructuur in stand houden 

in gebieden als Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Libanon en Irak 

(Graham, 2005). Staten hebben aldus de totale oorlog tegen steden 

vervangen door de systematische vernietiging van water‑ en elektri‑

citeitssystemen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met bommen waaruit 

miljoenen grafietspoelen neerdalen die kortsluiting veroorzaken in 

elektriciteitscentrales, en andere wapens die speciaal voor dat doel 

zijn ontworpen. Ogenschijnlijk zijn het middelen waarmee politieke 

druk kan worden uitgeoefend op vijandige regimes, maar met die 

zogenaamde ‘humanitaire’ methoden van oorlogsvoering worden 

de zieken, zwakken en ouderen net zo effectief de dood ingejaagd als 

met het platbombarderen van grote gebieden. In dergelijke oorlogen 

worden opzettelijk volksgezondheidscrises veroorzaakt in sterk 

verstedelijkte gemeenschappen waar geen infrastructurele alterna‑
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tieven bestaan voor moderne water‑, riolerings‑, energie‑, zorg‑ en 

voedselvoorzieningen.

Een ander krachtig voorbeeld is de vernietigende bezetting door 

Israël van Gaza sinds Hamas daar in 2006 de verkiezingen won. 

Deze dichtbevolkte stedelijke corridor, waar 1,5 miljoen mensen in 

een gebied ter grootte van het eiland Wight zijn samengepropt, is 

verworden tot een enorm gevangenenkamp. Daarbinnen sterven 

ouderen, jongeren en zieken onzichtbaar in verbijsterende aantal‑

len zonder dat de media het zien. Bewoners worden gedwongen een 

leven te leiden dat dicht in de buurt komt van wat Agamben (1998) 

een ‘naakt leven’ noemt – een biologisch bestaan dat op elk moment 

kan worden opgeofferd door een koloniale macht die ongestraft het 

recht om te doden handhaaft.

Steeds vaker gaan die formele ‘infrastructurele oorlogen’, die zijn 

gebaseerd op het afsnijden van de toevoerlijnen, naadloos over in 

economische mededinging en energiegeopolitiek. Zo ontleent het 

herrezen Rusland van Poetin tegenwoordig veel van zijn strategi‑

sche macht niet aan formele militaire inzet, maar aan zijn voortdu‑

rend dreigen om de energielevering aan de Europese steden in één 

klap stop te zetten. De systematische demodernisering van sterk 

verstedelijkte samenlevingen door ingrijpen vanuit de lucht is inte‑

graal onderdeel van de ‘air power’‑theorie. Daarmee wordt bedoeld 

dat ‘vooruitgang’ in de samenleving kan worden teruggedraaid, 

waarbij samenlevingen ‘terug’ worden geduwd in de richting van 

steeds primitievere staten. Thomas Friedman heeft die argumenten 

gebruikt toen de NAVO in 1999 met haar bombardementsactie tegen 

Servië kwam. Teruggrijpend op een reeks historische data die het 

toekomstige lot van de Servische samenleving zouden kunnen zijn 

na afloop van het bombardement, stelde Friedman dat de Servische 

steden in één keer tot stilstand moesten worden gebracht. ‘Het licht 

moet uit in Belgrado,’ zo zei hij. ‘Elk energienet, elke waterleiding, 

brug, weg en oorlogsgerelateerde fabriek moet een doelwit zijn […]. 

We sturen uw land terug in de tijd door u te verpulveren. U wilt terug 

naar 1950? U wilt terug naar 1389? U zegt het maar!’ (geciteerd in 

Skoric, 1999). In het scenario van Friedman is het exacte historische 

tijdstip waarnaar de vijandige samenleving terug moet worden 

gebombardeerd, waarschijnlijk slechts een kwestie van het juiste 

wapen en de juiste doelwitkeuze.

De politiek die het bombarderen van de infrastructuur ziet als 

omgekeerde modernisering, speelt een veel meer discursieve 
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rol. Ook helpt het om landen die als ‘minder ontwikkeld’ worden 

beschouwd, langs een of andere vermeende lineaire lijn van 

modernisering te karakteriseren als pathologisch achtergebleven, 

intrinsiek barbaars. Je zou het zelfs wild kunnen noemen. Lucht‑

bombardementen die gericht zijn op demodernisering, helpen aldus 

om oriëntalistische beelden te versterken die ‘het “wilde” gekoloni‑

seerde doelwitvolk terugzet naar een “andere” tijd en plaats’ (Deer, 

2006, p. 3). Nils Gilman (2003, p. 199) heeft zelfs beweerd dat ‘zo lang 

modernisering werd gezien als een eenduidig en eenzijdig proces 

van economische uitbreiding’, het mogelijk zou zijn om achter‑

stand en verzet uitsluitend te verklaren ‘in termen van afwijkende 

denkbeelden en pathologie’. In de kern betreft de systematische 

demodernisering van hele samenlevingen in de naam van de ‘war 

on terror’ een somber‑ironische profetie die zichzelf vervult. In de 

woorden van Derek Gregory (2003), voortbordurend op de ideeën 

van Georgio Agamben (1988), worden zowel de demodernisering 

van hele steden en samenlevingen in het Midden‑Oosten, door de 

Israëlische oorlogen tegen Libanon en de Palestijnen, als de Ameri‑

kaanse ‘oorlog tegen het terrorisme’ gevoed door net zulke discus‑

sies aan ‘oriëntalistische’ zijde. Hierdoor worden gewone burgers en 

hun steden – of het nu gaat om Kaboel, Bagdad of Nablus – verban‑

nen en ‘buiten de voorrechten en bescherming van de wet gesteld, 

zodat hun leven (en dood) van nul en generlei waarde [wordt]’ 

(Gregory, 2003, p. 311). Hier, buiten het steeds meer versterkte thuis‑

land, ‘bewerkstelligt soevereiniteit de verstoting van onderdanen, 

die worden teruggeworpen op een kaal bestaan’ (Diken & Laustsen, 

2002, p. 1).

Contrageografieën: het nieuwe antimilitaire urbanisme

Het is van belang de vraag te stellen hoe ‘contrageografieën’ kun‑

nen worden ontwikkeld om de verbindingen en denkwijzen van 

het nieuwe militaire urbanisme aan te vechten en te ontwrichten: 

de genormaliseerde scheidingen tussen ‘wij’ en ‘zij’, het markt‑

fundamentalisme, het aanroepen van permanente securocratische 

oorlogen en overal aanwezige grenzen, de logica van groei door 

onteigening, het vervagen van de grenzen tussen het leger, de 

 vermaakindustrie en de beveiligingsbranche, en het afkondigen van 

de nood‑ en uitzonderingstoestand door juridisch grijze geografi‑
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sche zones heen. Het is dankzij de exploitatie van die verbindingen 

dat het nieuwe militaire urbanisme de normen van het dagelijks 

leven kan koloniseren, en dat de methode waarbij oorlogen of 

geweld worden gericht op gedemoniseerde ‘anderen’, dankzij de 

snelle vestiging van leger‑/beveiligingscomplexen, in feite de basis 

wordt voor vermogensopbouw.

In verband met de beperkte ruimte kan ik hier slechts wijzen op 

drie interessante verzetstactieken.3 Een eerste reeks van inspan‑

ningen is gericht op het aan het licht brengen van de vaak verborgen 

circuits van geweld, militarisering en de dodelijke gevolgen van het 

permanent mikken op burgers. Uitstekende voorbeelden hiervan 

zijn de Bureau D’Etudes‑groep in Parijs4 en de inspanningen van 

Trevor Paglen om het wereldwijde uitleveringssysteem van de CIA 

aan de kaak te stellen.5

Een tweede reeks strategieën wil ervoor zorgen dat de Maniche‑

aanse scheiding tussen de ‘thuis’‑ en de ‘doel’wereld die loopt door 

het nieuwe militaire urbanisme, vastloopt door de verre doelsteden 

te plaatsen naast de dagelijkse locaties en ruimten van de westerse 

steden. Fraaie voorbeelden hiervan zijn het ‘You Are Not Here’‑

project over Gaza‑Tel Aviv en New York‑Bagdad6 en het werk van 

Paula Levine, haar ‘Shadows From Another Place: San Francisco <‑> 

Baghdad’, waarin de plattegronden van die twee steden naast elkaar 

worden gezet.7

Ten slotte richten kunstenaars en activisten zich op de toe‑eigening 

van digitale controle‑ en bewakingstechnologieën in het hart van 

het nieuwe militaire urbanisme, waarmee deze worden omgezet in 

middelen van creatief verzet. Zo heeft in Oostenrijk de System‑77 

Civil Counter Reconnaissance‑groep, onder leiding van kunste‑

naar Marko Peljhan, reverse‑engineering toegepast op de militaire 

onbemande bewakingsvliegtuigjes en haar eigen systeem van 

onbemande vliegtuigjes gebouwd met behulp van een op internet 

gekocht voertuig.8

3	 Zie	hoofdstuk	10	van	mijn	boek	Cities under siege	voor	een	uitgebreide	bespreking	van	
deze	strategieën.

4	 Zie	http://bureaudetudes.org.
5	 Zie	www.paglen.com.
6	 Zie	www.youarenothere.org/yanh-tours/gaza-tel-aviv.	
7	 Zie	http://shadowsfromanotherplace.net/info.swf.
8	 Zie	http://s-77ccr.org/curious.php.
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De uitdaging is om deze vaak kortstondige voorbeelden van 

activisme en kritisch verzet zodanig te mobiliseren dat ze werkelijk 

politiek houvast vinden, zowel bij het ondermijnen van de enorme 

hedendaagse macht van het nieuwe militaire urbanisme als bij 

het werken aan de opbouw van nieuwe sociale en politieke alter‑

natieven. Dit is een enorme uitdaging, omdat het neerkomt op een 

compleet nieuwe beeldvorming van de verbanden tussen de politiek 

en de hedendaagse stad.
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Bedrijfsverbetergebieden

Een verkennend onderzoek naar de veiligheidszorg  
in winkelcentrum Alexandrium

P. Van Calster, M.B. Schuilenburg en R. Guitjens*

De sociaalruimtelijke context waarin de handhaving van veiligheid 

en criminaliteit plaatsvindt, vormt sinds enkele decennia weer een 

belangrijke stimulans voor nieuw wetenschappelijk onderzoek en 

debat. Een van de bekendste bijdragen komt van de criminologen 

Shearing en Stenning. Bijna dertig jaar geleden beschreven zij in 

het artikel ‘Modern private security’ (1981) de opkomst van, wat zij 

noemden, ‘mass private properties’. Het bijzondere aan deze gebie‑

den is dat ze (dikwijls) in privé‑eigendom zijn, maar tegelijkertijd 

een publieke functie hebben. Je kunt hierbij denken aan winkel‑

centra, pretparken en sportstadions. Dit zijn semipublieke plaatsen 

die in handen zijn van kapitaalkrachtige bedrijven of individuen, 

maar waar individuen elkaar wel kunnen ontmoeten en hun vrije 

tijd in doorbrengen. Daarmee zet het verschijnsel ‘mass private pro-

perty’ het klassieke onderscheid tussen privaat‑publiek onder druk. 

Tegelijkertijd, zo stellen Shearing en Stenning, wijst de schaalver‑

groting van het privé‑eigendom ook op een ontwikkeling waarin een 

grotere rol is weggelegd voor de particuliere (op commercie gerich‑

te) veiligheidsindustrie. Dit leidt tot de situatie, zo menen zij, dat de 

politie in toenemende mate verantwoordelijk wordt voor de veilig‑

heid in het publiek domein en particuliere veiligheidsbedrijven voor 

de veiligheid in gebieden die in private handen zijn.

De opkomst van de particuliere veiligheidsindustrie en de ver‑

schuivingen die daarvan het gevolg zijn in de veiligheidszorg, zijn 

niet zonder discussie gebleven. Aan de ene kant stellen auteurs 

(Johnston en Shearing, 2003) zich op het standpunt dat de hand‑

*	 Dr.	Patrick	Van	Calster	doceert	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen	en	de	Universiteit	
Leiden.	Mr.	drs.	Marc	Schuilenburg	doceert	aan	de	vakgroep	Criminologie	van	de	Vrije	
Universiteit	Amsterdam.	Renate	Guitjens	MSc	studeerde	criminologie	aan	de	Vrije	
Universiteit	Amsterdam.
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having en regulering van veiligheid door private partijen voordelen 

kunnen bieden boven staatsoptreden. De staat zou te bureaucra‑

tisch werken en is in tegenstelling tot private partijen minder in 

staat potentiële risicofactoren uit te sluiten en aantastingen van 

veiligheid te voorkomen. Preventieve maatregelen en de uitgebreide 

controlebevoegdheden van private beveiligers worden hierbij 

doelmatiger geacht dan het – in beginsel – overwegend repressieve 

karakter van het strafrecht dat gebaseerd is op opsporing en straf‑

fen. Aan de andere kant wijzen auteurs (Crawford, 2006; Loader en 

Walker, 2006) op het feit dat de rechtshandhaving haar legitimiteit 

voor een belangrijk deel ontleent aan de symbolische macht en cul‑

turele autoriteit van de overheid. Aansluitend stellen zij dat de staat 

een belangrijk instituut is om individuele belangen te behartigen en 

een soort van ‘laatste plaats’ om conflicten op te lossen of bescher‑

ming te bieden. Wie neemt bijvoorbeeld een beslissing wanneer 

private partijen er onderling niet uitkomen?

Wat deze discussie in alle verscheidenheid bindt, is de vraag naar 

de verhouding tussen de (lokale) overheid en private partijen in de 

veiligheidszorg. Gegeven de veelheid aan invalshoeken om die vraag 

te beantwoorden, is ervoor gekozen een van de grootste winkel‑

centra in Europa, Alexandrium in Rotterdam, als casus te nemen. 

Alexandrium is een ‘Bedrijfsverbetergebied’, waarin de gemeente 

het aan de plaatselijke ondernemers heeft overgelaten maatregelen 

te nemen om het gebied ‘schoon, heel en veilig’ te houden. Niet 

alleen willen wij daarmee bijdragen aan meer kennis over het 

bijzondere fenomeen van Bedrijfsverbetergebied, ook stellen we de 

vraag hoe de betrokken partijen (ondernemers, particuliere bevei‑

liging, gemeente, politie) in Alexandrium de terugtrekking van de 

overheid ervaren. Allereerst bekijken we vanuit een internationaal 

perspectief de opkomst van Bedrijfsverbetergebieden. Vervolgens 

gaan we in op kenmerken van een Bedrijfsverbetergebied, om 

daarna de veiligheidszorg in Alexandrium te beschrijven. Op basis 

van 43 semigestructureerde interviews met betrokken partijen 

in Alexandrium gaan we in op de verschillende standpunten met 

betrekking tot de veranderende rol en positie van de overheid en het 
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 bedrijfsleven.1 We sluiten af met conclusies en enige overwegingen 

over de verhouding tussen overheid en particuliere veiligheids‑

bedrijven in deze nieuwe sociaalruimtelijke context.

Een kleine geschiedenis

Aan het eind van de jaren zestig komt de leefbaarheid in de binnen‑

steden van Noord‑Amerika onder sterke druk te staan. Er is sprake 

van een fysieke achteruitgang van de stedelijke infrastructuur. 

Rolluiken voor winkels, graffiti in straten en groeiende crimina‑

liteitscijfers zorgen voor een grimmige sfeer. Tevens is een groot 

deel van de middenklasse steeds verder van zijn werk gaan wonen, 

zodat het centrum met slechte woningen achterblijft. Nieuwe win‑

kelcentra vestigen zich aan de rand van de steden en worden door 

uitbreidingen van het wegennet en metronetwerk gemakkelijker 

bereikbaar (Schuilenburg, 2008). Ondernemers in het centrum 

zien daardoor het aantal bezoekers en hun omzet dalen. Om ver‑

der klant‑ en omzetverlies te voorkomen spreken ondernemers in 

verschillende steden af zichzelf een financiële heffing op te leggen 

om daarmee treffende maatregelen te kunnen nemen, zoals de 

promotie van de binnenstad, het schoonhouden van straten en het 

aanpassen van de inrichting van de buitenruimte van winkelgebie‑

den door verlichting, versieringen en bankjes te plaatsen. Het 25.000 

inwoners tellende Bloor West Village in het westen van Toronto is 

het eerste winkelgebied dat hiertoe met toestemming van de pro‑

vincie Ontario in 1970 overgaat. Het resultaat wordt een Business 

Improvement Area (BIA) genoemd. In de literatuur is de BIA bekend 

geworden onder de in de Verenigde Staten gebruikte naam ‘Business 

Improvement District’ (BID) (onder andere Williams, 1996; Colley, 

1	 De	interviews	zijn	afgenomen	door	Thyla	Fontein,	Renate	Guitjens,	Paulette	Ham,	Aniek	
van	den	Heuvel,	Letizia	Maduro,	Lot	Vegter	en	Francisca	Zimmermann.	Interviews	zijn	
verricht	met	de	wijkteamchef	Rotterdam	Alexandrium	(1),	buurtagenten	(3),	de	coör-
dinator	van	het	Project	Jongeren	(1),	een	surveillant	van	de	meldkamer	(1),	beveiligers	
van	Perfect	Security	(private	beveiliging)	(6),	de	coördinator	van	Perfect	Security	(1),	
toezichthouders	(2),	de	teamleider	Toezicht	en	Veiligheid	(1),	een	medewerker	van	
deelgemeente	Prins	Alexander	(1),	winkelmedewerkers	(16)	en	leidinggevenden	van	
winkels	(10).	De	interviews	zijn	gehouden	in	de	periode	van	17	maart	2009	tot	9	juli	
2009	en	van	17	maart	2010	tot	23	april	2010.	Alle	gesprekken	zijn	opgenomen,	uitge-
schreven	en	geanonimiseerd.	De	auteurs	danken	iedereen	voor	hun	inzet	en	tijd.
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1999; Mitchell, 2001; Hoyt, 2005; Vindevogel, 2005; Banyan, 2008; 

Brown, 2008).

Een BID is een bij voorkeur private, door de overheid gesanctio‑

neerde, organisatie, die collectieve diensten verzorgt in aanvulling 

op door de nationale staat uitgevoerde taken (Business Improve-

ment District, 2005). Ondernemers en vastgoedeigenaren die hun 

winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker willen maken voor 

klanten (en daarmee hun omzet denken te vergroten), kunnen met 

een BID‑regeling eenvoudig een samenwerkingsverband opzet‑

ten. Hiervoor is nodig dat een meerderheid van de ondernemers en 

vastgoedeigenaren (dus: 50% + 1) instemt met de plannen van de 

initiatiefnemer. In veel gevallen is de initiatiefnemer een onder‑

nemersvereniging of een lid daarvan (Williams, 1996). Daarbij 

wordt de vastgoedwaarde, gevelgrootte of grondoppervlakte als 

heffingsgrondslag gebruikt om te komen tot een proportionele hef‑

fing voor de betrokkenen (Vindevogel, 2005; Menger, Zweedijk e.a., 

2005). Het grote voordeel van een BID is dat alle ondernemers in een 

gebied kunnen worden verplicht bij te dragen aan de kosten van de 

maatregelen wanneer een meerderheid van de ondernemers heeft 

ingestemd met de heffing (Brooks, 2007). Op die manier wordt het 

probleem van freeriders (meelifters) voorkomen. Immers, freeriders 

willen wel profiteren van de te nemen maatregelen, maar ze betalen 

er niet aan mee. Met betrekking tot de maatregelen die een BID kan 

nemen, moet je denken aan het inhuren van private beveiligings‑

bedrijven, schoonmaakploegen en ander personeel dat het gebied 

veilig en schoon houdt, het organiseren van feesten, themadagen 

om de locatie aantrekkelijk te maken voor bezoekers en het nemen 

van specifieke maatregelen als het installeren van bewakings‑

camera’s en het plaatsen van verlichting. Deze maatregelen overstij‑

gen het belang van een individuele ondernemer of vastgoedeigenaar 

en zijn gericht op het belang van het collectief (Zweedijk en Menger, 

2006).

Op dit moment komen BID’s voor in bijna alle Amerikaanse staten. 

Alleen al in New York zijn ruim zestig BID’s actief. Jaarlijks hebben 

zij gezamenlijk een bedrag van $80 miljoen te besteden. Kleine 

winkelstraten beschikken daarbij over een budget van $50.000, 

terwijl grotere winkelgebieden $11 miljoen tot hun beschikking heb‑

ben (Zweedijk en Menger, 2006). De bekendste BID in de Verenigde 

Staten is het Grand Central Partnership in New York. In dit gebied 

bevinden zich onder andere het bekende treinstation Grand Central 
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Station en de Chrysler Building. Begin 1984 presenteerde oliecon‑

cern Mobil Corporation een videoboodschap aan de toenmalige 

burgemeester Edward Koch van New York met de problemen in de 

binnenstad waarmee de werknemers van het hoofdkantoor van 

het bedrijf dagelijks te maken hadden. Deze problemen varieerden 

van criminaliteit, overlast door daklozen en zwerfvuil tot algemene 

achteruitgang van de openbare ruimte. De video sloot af met het 

beeld van hoofdkantoren van concurrenten in suburbane, parkach‑

tige landschappen en de vraag hoe een werkgever zulke verschillen 

in kwaliteit van werkomgeving aan zijn werknemers kon uitleg‑

gen. Uiteindelijk koos Mobil Corporation ervoor de binnenstad te 

verlaten voor een kantorenpark ver buiten het oude stadscentrum. 

Mede als gevolg van deze beslissing werd op aandringen van burge‑

meester Koch een samenwerkingsverband gestart tussen vastgoed‑

eigenaren, huurders en de gemeente om (verdere) verpaupering van 

verschillende delen van Manhattan tegen te gaan. Dit resulteerde in 

de oprichting van het Grand Central Partnership om de inrichting 

van de openbare ruimte te verbeteren en het gebied aantrekkelijker 

en toegankelijker te maken voor bezoekers. Met een oppervlakte van 

700.000 m², tienduizenden inwoners en circa achthonderd detail‑

handelaren en horecagelegenheden is het Grand Central Partner‑

ship nu een van de grootste BID’s in de Verenigde Staten.

Naar Amerikaans voorbeeld zijn sinds de jaren negentig ook ver‑

schillende BID’s opgericht in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

Sinds de invoering van de benodigde wetgeving zijn er zeventien 

BID’s opgezet in Londen. Deze bevinden zich zowel in het centrum 

als in de buitenwijken van de stad (Grail en Dawkins, 2008). In 

Duitsland is het starten van een BID vanaf januari 2005 in zes van de 

zestien deelstaten wettelijk mogelijk, waaronder Hamburg, Bremen 

en Noordrijn‑Westfalen. In België liggen er voorstellen klaar voor 

zogeheten ‘Handelsdistricten’. In een oriënterend onderzoek van De 

Clerck (2005) wordt geconcludeerd dat het oorspronkelijke BID‑

concept in België snel geïmplementeerd kan worden op basis van 

de Vlaamse regelgeving voor Verenigingen Zonder Winstoogmerk 

(VZW). Andere landen die nadenken over de mogelijkheden tot 

invoering van BID’s zijn onder meer Frankrijk, Denemarken, Servië 

en Nederland.
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Bedrijfsverbetergebied Alexandrium

In Nederland zijn er sinds het eind van de jaren tachtig verschillen‑

de vormen van gebiedsmanagement in binnenstedelijke gebieden, 

zoals citymanagement, winkelcentrummanagement en (bedrijfs)

parkmanagement. Deze vormen van lokale samenwerking zijn 

(mede) onder druk van de concurrentie opgezet en hebben als doel 

de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Daarmee sluiten ze aan 

bij de activiteiten die worden ontplooid in de Noord‑Amerikaanse 

BID’s, zoals het schoonhouden van de omgeving, het inhuren van 

private beveiliging en het plaatsen van verlichting om een veilig 

gevoel te creëren bij het winkelend publiek. Echter, de zwakke 

punten van deze vormen van gebiedsmanagement zijn de structu‑

rele financiering van projecten en diensten en de gelijke verdeling 

van de kosten over de deelnemende partijen (Menger, Zweedijk 

e.a., 2005). In de praktijk blijkt dat de door de gemeente gevraagde 

ondernemersbijdrage vaak niet volledig wordt betaald en dat de las‑

ten voor de ondernemers onevenwichtig zijn verdeeld. Doordat de 

financiële bijdrage vrijwillig is, zijn er bovendien altijd ondernemers 

die niet bereid zijn mee te betalen aan maatregelen om het gebied te 

beveiligen en te onderhouden. Om die reden hebben verschillende 

Nederlandse steden (onder andere Alkmaar, Den Haag, Haarlem, 

Rotterdam en Wageningen) interesse getoond in het opzetten van 

een BID. De benodigde wettelijke basis ontbreekt daarvoor echter 

nog. Wel heeft het Platform Binnenstadsmanagement namens de 

geïnteresseerde gemeenten in maart 2006 het kabinet verzocht 

de vereiste wettelijke maatregelen te nemen om pilotprojecten te 

 kunnen beginnen.

Vooruitlopend op een – mogelijke – landelijke introductie van BID’s 

heeft Rotterdam in 2007 de ‘Bedrijfsverbetergebied‑regeling’ geïntro‑

duceerd. Ter financiering van deze regeling heeft de gemeente circa 

e 5 miljoen ter beschikking gesteld. Rotterdamse ondernemersor‑

ganisaties hebben tot 1 oktober 2007 projecten kunnen indienen. 

Net als in een BID kan in een Bedrijfsverbetergebied (BVG) een 

collectieve heffing aan de ondernemers worden opgelegd, waardoor 

het financieel mogelijk wordt maatregelen te nemen die de aantrek‑

kelijkheid van het gebied moeten bevorderen. De gemeente, deel‑

gemeente en de ondernemers betalen hierbij ieder een derde van de 

kosten. Ook hier zijn de ondernemers de initiatiefnemers als het gaat 

om de besteding van het subsidiegeld. Zij bepalen welke projecten 
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er worden opgezet en welke activiteiten er worden georganiseerd 

om het gebied schoon, heel en veilig te houden. Momenteel vindt op 

gemeentelijk niveau de evaluatie plaats van alle 47 BVG‑projecten die 

in Rotterdam zijn opgestart. Het gaat hierbij om 40 winkelgebieden 

en 7 bedrijvengebieden (www.ondernemersnetwerk010.nl). Van de 47 

projecten is het BVG Alexandrium het bekendste en grootste gebied.

Alexandrium is een winkelgebied in de Rotterdamse deelgemeente 

Prins Alexander en beslaat een oppervlakte van circa 150.000 m². 

Dit is te vergelijken met de oppervlakte van 25 voetbalvelden. 

Daarmee is Alexandrium een van de grootste winkelgebieden in 

Europa. Het winkelgebied bestaat uit drie delen: het Shopping 

Center (Alexandrium I), de Megastores (Alexandrium II) en de 

Woonmall (Alexandrium III). Hierin bevinden zich ruim tweehon‑

derd winkels die jaarlijks twaalf miljoen bezoekers trekken en een 

omzet halen van rond de e 300 miljoen. In 2007 heeft de gemeente 

Rotterdam e 2,4 miljoen aan Alexandrium beschikbaar gesteld. Dit 

geld, aangevuld met de maandelijkse bijdrage van de deelnemende 

ondernemers, dient te worden besteed aan het verbeteren van de 

organisatiegraad en de kwaliteit van het gebied.

De eigenaar van het winkelgebied Alexandrium is ING Real Estate. 

ING verhuurt het gebied aan de vastgoedonderneming Corio Neder‑

land. Het beheer van het Shopping Center wordt uitbesteed aan 

Shopping Center Management (SCM) Europe. SCM Europe draagt 

zorg voor de commerciële kant, de financiën en het dagelijks beheer 

van het Shopping Center. Daarnaast bestaat er een overkoepelende 

ondernemersvereniging van het Shopping Center, de Megastores 

en de Woonmall. Dit is de Parapluvereniging Alexandrium. Onder 

regie van deze Parapluvereniging is een beheerconvenant betref‑

fende het BVG opgesteld. De eigenaren (ING) en, in hun opdracht, de 

beheerders van Alexandrium, de deelgemeente Prins Alexander en 

het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) startten in 2005 met het 

project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De regie hiervan ligt 

bij de Parapluvereniging. Dit project ziet erop toe dat het Shopping 

Center schoon, heel en veilig is. Alle gemaakte afspraken liggen vast 

in het beheerconvenant Veilig Ondernemen Alexandrium 2008‑2010. 

Daarnaast is er een maatregelenmatrix waarin overzichtelijk staat 

wat van elke betrokkene wordt verwacht.

De veiligheidszorg binnen Alexandrium wordt in belangrijke mate 

verzorgd door het private beveiligingsbedrijf Perfect Security. 

Daarnaast zijn er private toezichthouders die werkzaam zijn bij 
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Stichting Dienst Werk (SDW). Het verschil met de beveiligers is dat 

deze laatsten toestemming hebben om de winkels te betreden. 

Ook is er Stadstoezicht; dit werkt voornamelijk buiten het gebied. 

Daarnaast is de politie verantwoordelijk voor een deel van de veilig‑

heidszorg. Dit zijn publieke taken die onder verantwoordelijkheid 

van de overheid vallen. De regels die specifiek van toepassing zijn op 

Alexandrium, vloeien in het algemeen voort uit het KVO en worden 

in de stuurgroep bepaald. De meeste regels zijn terug te vinden 

in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Rotterdam en 

het beheerconvenant. In de APV staan de regels die gelden voor de 

openbare orde en veiligheid, toezicht op openbare inrichtingen, 

maatregelen tegen overlast en baldadigheid, enzovoort.

De veiligheidszorg in de praktijk

De introductie van het BVG Alexandrium betekent vanzelfsprekend 

niet dat er daarvoor geen beleid was met betrekking tot de lokale 

veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. Zo werd in 2004 een 

convenant ondertekend tussen de (deel)gemeente, de wijkpolitie 

en de ondernemers om het veiligheidsgevoel van ondernemers, 

personeel en consumenten vast te houden en waar mogelijk te ver‑

beteren, het aantal delicten te verlagen en de aangiftebereidheid 

van ondernemers te verhogen (Van Bohemen, 2005). Het accent lag 

daarbij vooral op de preventie van criminaliteit in het winkelcen‑

trum. Daarenboven werd al samengewerkt met private beveiliging. 

De invoering van het BVG leidde echter wel tot een uitbreiding van 

de taken en verantwoordelijkheden van de private beveiliging bin‑

nen het winkelgebied. De toezichthoudende functie, die voorheen 

grotendeels door de politie werd uitgevoerd, is nu bijna volledig 

in handen van private beveiligers en ook de handhavingstaak is 

voor een groot deel door hen overgenomen. Ondernemers hebben 

hierdoor een ander eerste aanspreekpunt bij incidenten als winkel‑

diefstal en overlast. Dit roept de vraag op hoe de betrokken partijen 

hun nieuwe verantwoordelijkheden invullen en ervaren, en tot 

welke dilemma’s de sociaalruimtelijke veranderingen leiden in de 

verhouding tussen overheid en particuliere bedrijven.
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Private beveiliging en politie

Zoals eerder aangegeven, kan er voor het BVG Alexandrium niet 

langer worden gesproken van één handhaver. Enkele jaren terug was 

de wijkpolitie nog verantwoordelijk voor zowel de toezichthoudende 

functie als de handhavingsfunctie. Tegenwoordig hebben private 

beveiligers de toezichthoudende functie grotendeels overgenomen 

en zijn zij gedeeltelijk verantwoordelijk voor het handhaven van 

de veiligheid in het winkelgebied. Volgens een gemeentelijke pro‑

jectmanager van het BVG Alexandrium is er zowel op het gebied 

van handhaving als toezicht echter wel sprake van een constante, 

nauwe samenwerking tussen de wijkpolitie en de private beveili‑

ging. Vooral het wekelijkse briefingoverleg draagt daar volgens hem 

aan bij. In de interviews met medewerkers van de private beveili‑

ging wordt dit bevestigd. Zij geven aan dat het briefingoverleg zorgt 

voor een goede band tussen de wijkpolitie en de beveiliging, omdat 

verschillende punten bespreekbaar worden gemaakt en er vragen 

kunnen worden gesteld over de te volgen handhavingsstrategieën.

Echter, de communicatie bij de private beveiliging onderling 

verloopt niet altijd optimaal. Onze analyse suggereert dat de 

organisatie van de private beveiliging baat zou hebben bij een 

werkoverleg. Zoals een van de beveiligers het uitdrukt: ‘Dit zou 

ons helpen om een beetje scherper te blijven.’ Wel wordt af en toe 

onderling besproken waaraan gewerkt moet worden en wat beter 

kan. Maar dit is niet structureel van aard. Uit onze gesprekken met 

de private beveiliging blijkt voorts dat zij niet erg te spreken is over 

de betrokkenheid van de ondernemers en het winkelpersoneel bij 

de veiligheidszorg. Zij vindt dat de ondernemers veel te onoplettend 

zijn en te laks omspringen met (on)veiligheid. De ondernemers en 

het winkelpersoneel daarentegen geven aan dat de veiligheidszorg 

juist een verantwoordelijkheid is van de beveiliging. ‘(...) Nee, daar 

voel ik mij niet verantwoordelijk voor. Daar hebben we beveiliging 

voor.’ Zij voelen zich enkel verantwoordelijk voor wat gebeurt 

binnen hun winkel en het magazijn. Eventueel zullen ze nog wel 

ingrijpen wanneer er iets gebeurt in de directe omgeving van de 

winkel. Daarbuiten valt volgens de gesproken ondernemers alles 

onder de verantwoordelijkheid van de beveiliging en de politie. 

‘Misschien nog een meter voor de winkel. Zeg maar, als daar wat 

gebeurt, dat ik dan nog wel wil inspringen. Daarbuiten is het niet 

mijn verantwoordelijkheid.’
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Over de huidige rol van de wijkpolitie in het BVG Alexandrium zijn 

de meningen onder de betrokken partijen verdeeld. De wijkpolitie 

en de private beveiliging geven aan dat zij een structurele en nauwe 

samenwerking hebben. Vooral over de feedback op door haar bij de 

politie aangebrachte zaken is ze zeer te spreken. Het contact tussen 

beide partijen gaat op verschillende manieren: e‑mail, telefonisch 

en face to face in de politiebriefing. De buurtagent laat de coördina‑

tor altijd weten wat de afloop is van een incident, of wat er met een 

verdachte is gebeurd, bijvoorbeeld een proces‑verbaal, schikking 

of transactie. De beveiliging is positief over deze gang van zaken. 

Zoals een van de beveiligers het omschrijft: ‘De buurtagent neemt 

veel informatie aan, hij geeft ook veel informatie terug en houdt de 

beveiliging goed op de hoogte van het verloop van een zaak. Dus 

ja, lang leve de buurtagent.’ Kortom, zowel politie als beveiliging 

geeft aan voordelen te hebben bij de huidige taakverdeling voor het 

waarborgen van de veiligheidszorg.

Ondernemers daarentegen uiten hun misnoegen over het terugtrek‑

ken van de politie uit het winkelgebied en over de ontwikkeling dat 

allerlei taken op het gebied van veiligheidszorg volledig zijn over‑

gedragen aan de private beveiligers. Hoewel ze over het algemeen 

tevreden zijn over het optreden van de private beveiligers, vinden 

vele ondernemers het terugtreden van de politie geen positieve 

ontwikkeling. Ze zijn van mening dat de wijkpolitie juist meer 

betrokken zou moeten zijn in het gebied. Vooral tegen samenscho‑

ling en overlast door jongeren zou de politie vaker en harder moeten 

optreden. Daarnaast zou, volgens de ondernemers, de wijkpolitie 

meer eigen initiatief moeten tonen in het surveilleren door het 

winkelgebied in plaats van te werken op oproepbasis. Volgens de 

buurtagent is dit weinige contact geen probleem. ‘Het gebied zal niet 

veiliger worden als ik iedereen ken. Immers, die beveiligers lopen 

daar continu (...) en ik heb dagelijks contact met die beveiligers.’ De 

politie blijft dan ook meestal in het openbare gebied en loopt alleen 

in de winkels indien nodig. Een van de buurtagenten geeft aan dat 

de politie buiten de winkels te hard nodig is om veel in de winkels te 

kunnen zijn.

Hoewel de ondernemers van mening zijn dat de wijkpolitie een te 

kleine rol speelt in de veiligheidszorg, is de wijkpolitie er juist van 

overtuigd de afgelopen jaren meer betrokken te zijn geweest bij de 

veiligheidszorg in Alexandrium. De wijkagent vertelt dat hij vroeger 

meestal de enige agent was die door het winkelgebied surveilleerde, 
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waardoor hij veel informatie miste. Door de nauwe samenwerking 

met de private beveiliging van het BVG Alexandrium (die dagelijks 

in het winkelgebied loopt en toezicht houdt) krijgt hij tegenwoordig 

aanzienlijk meer informatie. Dit kan informatie zijn over winkel‑

diefstallen, overlast door hangjongeren, maar ook bijvoorbeeld over 

aangiftes.

Ondernemers

De samenwerking met de private beveiligers wordt door onder‑

nemers als positief ervaren. Ondernemers zijn over het algemeen 

tevreden over de snelle reactietijd van de beveiligers. Ook bouwen 

ze persoonlijke contacten op met het surveillerend personeel. Een 

ondernemer zegt: ‘Dagelijks komen ze een paar keer voorbij, dan 

zeggen we gedag en maken een praatje. Op een gegeven moment 

krijg je toch een band en durf je dingen makkelijker te vragen.’ Een 

goede band met de wijkpolitie wordt door de meeste ondernemers 

minder belangrijk gevonden. Niet alleen is de wijkpolitie niet zo 

vaak aanwezig als de private beveiliging, ook duurt het volgens 

ondernemers erg lang wanneer de politie actie onderneemt wan‑

neer ze haar bellen bij incidenten, zoals winkeldiefstal. Daarentegen 

kan de private beveiliging binnen enkele minuten ter plaatse zijn 

om de nodige ondersteuning te bieden. Naast de goede band met de 

private beveiliging wordt door veel ondernemers gesproken over de 

ondernemers die naast of tegenover de eigen winkel zijn gevestigd. 

Je kunt elkaar op de hoogte houden van gebeurtenissen in het win‑

kelgebied, op elkaar letten en eventueel ingrijpen bij incidenten in 

andermans winkel. Een ondernemer vertelt: ‘Wij hebben hier echt 

een kliek en helpen elkaar. Er wordt op elkaar gelet en je voelt ook 

wanneer er wat aan de hand is.’

Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven, zijn ondernemers van 

mening dat de politie meer betrokken zou moeten worden bij het 

toezicht en de handhaving in het BVG Alexandrium. Ondanks de 

komst van de private beveiliging, zo geven verschillende geïn‑

terviewden aan, laten de dervingscijfers – het verschil tussen de 

administratieve en de werkelijke voorraad – zien dat de crimina‑

liteit de afgelopen jaren toch sterk is gestegen. Daarnaast menen 

ondernemers dat het gevoel van onveiligheid sterk is toegenomen. 

Vooral samenscholing en overlast van jongeren in en buiten het 

winkelgebied worden als storend ervaren. Ondernemers geven aan 
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het gevoel te hebben dat de politie hier niets aan doet en dat de 

private beveiliging hier weinig aan kan doen doordat ze te weinig 

mensen en bevoegdheden heeft om de jongeren aan te pakken. Een 

ondernemer zegt: ‘Ik denk dat de politie veel meer een rol in dit 

verhaal kan spelen. Als ondernemer mis ik dat echt.’ Als voorbeeld 

wordt gegeven dat de wijkpolitie meer zou kunnen surveilleren in 

het winkelgebied, in plaats van te werken op oproepbasis.

De vraag om meer politie door ondernemers van het BVG Alexan‑

drium is extra opvallend omdat ondernemers zelden nog aangifte 

doen op het politiebureau van diefstal en overlast. De politie geeft 

volgens ondernemers weinig tot geen prioriteit aan zaken als 

winkeldiefstal. ‘Dat zijn geen spannende zaken voor de politie. Maar 

goed, als wij geen aangifte doen en er niets hard wordt aangepakt, 

dan zal het probleem alleen maar groter worden.’ Voorts klagen 

ondernemers dat het doen van aangifte weinig tot geen verschil 

maakt voor de veiligheidshandhaving in het gebied. Gepakte over‑

treders, zo wordt verteld, lopen er na een uur weer rond, terwijl de 

aangifte zelf een paar uur in beslag neemt. ‘Die tijd heb je gewoon 

vaak niet.’ Dit draagt er evenwel aan bij dat winkeliers eigen oplos‑

singen verzinnen voor de aanwezige problematiek. Oplossingen die 

door ondernemers worden gebruikt, zijn het bellen van de ouders, 

een gesprek aangaan over de reden van de diefstal of zelf achter 

winkeldieven aangaan die uit de winkel zijn gelopen. ‘Enkel als het 

heel vervelend is, geef ik het door, maar bij kleine dingetjes in de 

winkel denk ik “ach ja, dat los ik zelf wel op”. Maar gaat het echt om 

personen boven de 20 jaar, dan meld ik dat wel’, deelt een onderne‑

mer desgevraagd mee.

Naast de verschillende taken die de politie en de private beveiliging 

uitvoeren op het gebied van veiligheidszorg, dragen de ondernemers 

ook bij aan de veiligheidszorg in het winkelgebied. In de eerste 

plaats doen zij dit door zelf veiligheidsmaatregelen te nemen in de 

eigen winkel. Veelal werken deze maatregelen preventief. Enkele 

maatregelen die de ondernemers in de interviews noemen, zijn het 

plaatsen van camera’s, het dragen van headsets (in grote winkels), 

zodat medewerkers met elkaar kunnen communiceren, en het 

bevestigen van beveiligingstags aan artikelen. Verder zijn er ook 

winkeliers die een vertraging op het openen van de kluis hebben. 

Dat betekent dat het tien minuten duurt voordat de kluis opengaat 

na het ingeven van de code.
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Naast preventieve maatregelen maken ondernemers gebruik van 

reactieve maatregelen om de veiligheid te handhaven. Zo gebruiken 

ze een speciale code met behulp van een bel, waarmee winkelme‑

dewerkers drie keer bellen om de mensen in het magazijn te laten 

weten dat er in de winkel iets aan de hand is. Verder wordt er door 

de ondernemers gebruikgemaakt van winkelontzeggingen. Een 

winkelontzegging is een toegangsverbod voor de winkel dat een 

ondernemer op kan leggen aan iemand die een strafbaar feit heeft 

gepleegd, zoals winkeldiefstal. Naast de ondernemers is ook de 

private beveiliging gerechtigd om winkelontzeggingen op te leggen. 

Het is echter opvallend dat beide partijen niet goed op de hoogte 

zijn van de regels die verbonden zijn aan het uitschrijven van deze 

ontzeggingen. Het handhaven van de winkelontzegging is boven‑

dien moeilijk, aangezien het in het BVG Alexandrium niet mogelijk 

is om een winkelontzegging voor het hele gebied op te leggen. 

Wanneer een ondernemer dus een ontzegging oplegt, zal hij dit zelf 

moeten zien te handhaven (zie ook Schuilenburg en Van Calster, 

2009; Wesselink, Schuilenburg e.a., 2009).

Naast de maatregelen die ondernemers zelf nemen om bij te dragen 

aan de veiligheidszorg in het winkelgebied, worden er door de 

gemeente en het winkelcentrum veiligheidstrainingen georgani‑

seerd. Tijdens de veiligheidstrainingen leren ondernemers hoe ze 

het best om kunnen gaan met benarde situaties en hoe zij de ‘ogen 

en oren’ kunnen zijn van andere betrokkenen in de veiligheidszorg 

van Alexandrium, zoals de private beveiliging en de politie. De 

gemeentelijke projectmanager zegt: ‘Ze weten waar de jongeren 

staan. Ze weten wat de hoofdzaak is. Ze weten waar de “pishoek‑

jes” zijn van het gebied.’ De ondernemers achten regelmatige 

veiligheidstrainingen van belang, maar geven daarbij wel aan dat 

ze gebonden zijn aan budgetten. Daardoor kunnen ze maar een 

beperkt aantal trainingen volgen en is het niet mogelijk om elk jaar 

een aantal opfristrainingen mee te maken. Daarom prefereren ze 

variatie in de veiligheidstrainingen, zodat ze toch over alle onder‑

werpen wat bijleren.

De impact van sociaalruimtelijke veranderingen op de veiligheids‑
zorg

Met de introductie van het BVG is de veiligheidshandhaving in 

Alexandrium ingrijpend veranderd. Was het handhaven van de 
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veiligheid vroeger eerder een verticale aangelegenheid waarbij de 

overheid het monopolie van de veiligheidszorg in handen had, nu 

lijkt dit gehorizontaliseerd. Deze ontwikkelingen maken een aantal 

significante veranderingen zichtbaar. We beperken ons hier tot de 

impact die het terugtreden van de politie heeft op de organisatie 

van de veiligheidszorg.

Het terugtreden van de politie uit de (semi)publieke ruimte leidt 

ertoe dat ondernemers vrijwel altijd eerst de private beveiliging 

bellen wanneer ze assistentie in hun winkel nodig hebben. Hierdoor 

wordt de beslissing om al dan niet bij de politie aangifte te doen bij 

de private beveiliging gelegd. De beveiliging geeft de ondernemers 

zelfstandige aangifteformulieren waarop ze het signalement van de 

dader en de plaats en het tijdstip van het incident kunnen aangeven. 

Vervolgens geven de ondernemers deze formulieren weer mee aan 

de beveiligingsmedewerkers en zij handelen de aangifte eventueel 

verder af met de politie. Omdat ondernemers de private beveiliging 

gebruiken als tussenpersoon voor de aangifte is het onmiddellijke 

gevolg dat de contacten en samenwerking met de politie grotendeels 

verdwijnen. Met andere woorden, deze aangifteregeling verhoogt 

potentieel wel de aangiftebereidheid van ondernemers (hoewel 

de beslissing daartoe bij de private beveiliging is komen te liggen), 

maar is niet bevorderlijk voor de samenwerking tussen de wijkpoli‑

tie en de ondernemers van Alexandrium. De samenwerking tussen 

de private beveiliging en ondernemers wordt daarentegen juist ver‑

sterkt door de regeling, doordat ze regelmatig met elkaar in contact 

komen tijdens de aangifteprocedure. Deze intieme relatie tussen 

beveiliging en ondernemers kan echter ook averechts uitpakken. Zo 

geeft een van de respondenten aan dat ze wel eens gaat stappen met 

de beveiligers en dat ze elkaar sms’en. Sommige private beveiligers 

vinden dit geen goede ontwikkeling. Volgens hen moet je namelijk 

afstand kunnen houden van de winkeliers, omdat je ondernemers 

ook moet kunnen berispen wanneer zij iets doen wat volgens de 

reglementen van het BVG niet is toegestaan. Dat kan volgens deze 

beveiligers niet wanneer de band te persoonlijk wordt en je ‘iedere 

dag gezellig staat te kletsen’.

Het terugtreden van de politie uit de (semi)publieke ruimte zorgt 

er ook voor dat zij in belangrijke mate een beroep moet doen op de 

private beveiliging. De communicatie met de particuliere beveili‑

ging verloopt in belangrijke mate via de wekelijkse briefingbijeen‑

komsten. Alle partijen krijgen via deze weg constant informatie en 
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blijven daardoor op de hoogte van de veiligheidssituatie in het BVG. 

Vooral de wijkpolitie zegt veel profijt te hebben van deze manier van 

samenwerken tussen haar en de private beveiliging. Doordat de pri‑

vate beveiliging dagelijks door het gebied surveilleert en ingewon‑

nen informatie over veiligheidsknelpunten met de wijkpolitie deelt, 

is de wijkpolitie beter op de hoogte van de veiligheidssituatie in het 

BVG Alexandrium. Hierdoor kan de inzet van politieagenten beter 

op de huidige situatie worden afgestemd. Tot een aantal jaren gele‑

den was de wijkpolitie genoodzaakt met een beperkt aantal agenten 

alle informatie over veiligheid in het winkelgebied te verzamelen, 

waardoor er slechts een beperkte hoeveelheid informatie ingewon‑

nen werd. Met de komst van de private beveiliging en de nauwe 

samenwerking met deze partij kan de politie tegenwoordig echter 

over aanzienlijk meer informatie beschikken. De wijkagent zegt: ‘Je 

hoort veel meer, je ziet veel meer, je weet veel meer.’

De afhankelijkheid van de ‘ogen en oren’ van de private beveiliging 

werkt ook neveneffecten in de hand. Tijdens een van de interviews 

werd ons het voorval met een notoire autokraker verteld. Deze 

veroordeelde autokraker kwam vrij uit de gevangenis en kreeg een 

appartement aangeboden tegenover de parkeergarage van Alexan‑

drium. De politie werd hiervan op de hoogte gesteld. Echter, omdat 

Alexandrium niet is aangewezen als een veiligheidsrisicogebied, 

kan de politie deze informatie niet delen met de private beveiliging 

van Alexandrium. ‘Die jongen heeft zijn hele leven niets anders 

gedaan dan auto’s openbreken. Dan geven ze vervolgens die knul 

een woninkje tegenover de parkeergarage van Alexandrium. Ik mag 

dus op dat moment, volgens de regels waar ik me aan te houden heb, 

niet even zijn foto laten zien aan de private beveiliging, omdat het 

geen veiligheidsrisicogebied is’, zegt de wijkagent. Op onze vraag 

hoe de wijkagent met zulke situaties omgaat, antwoordt hij lachend: 

‘Je mag drie keer raden wat ik heb gedaan.’ Aangezien de private 

beveiliging een belangrijke betrokkene is op het gebied van handha‑

ving in Alexandrium en er sprake is van een nauwe samenwerking, 

is de wijkagent van mening dat deze partij op de hoogte hoort te zijn 

van belangrijke informatie.

Juist omdat de private beveiliging zowat de enige handhaver is in het 

BVG, liggen de verwachtingen hoog. Een private beveiliger geeft aan 

dat ‘als je in uniform loopt er veel van je wordt verwacht’. Nochtans 

hebben private beveiligers niet meer bevoegdheden dan burgers. De 

private beveiligers leggen uit dat ze daarom alternatieve handha‑
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vingsstrategieën hanteren. Zo geven de geïnterviewde beveiligers 

aan dat ze moeilijk mensen de toegang kunnen weigeren tot het 

winkelcentrum, omdat het een (semi)publiek gebied is dat overdag 

voor iedereen toegankelijk is. Alleen ’s nachts worden de deuren 

gesloten. Toch zet de private beveiliging geregeld mensen eruit van 

wie zij denken dat ze de veiligheid in het winkelcentrum schaden. 

Dit is volgens de private beveiligers mogelijk, omdat de eigenaar 

van het winkelcentrum hun de bevoegdheid heeft gegeven om 

daar te beveiligen en omdat ze een nauwe samenwerking hebben 

met de wijkpolitie. Deze nauwe samenwerking zorgt er volgens de 

beveiligers voor dat hun meer vrijheid wordt gegund in het uitvoe‑

ren van de handhavingstaak. Hierdoor zijn ze vrijer in het gebruik 

van bepaalde maatregelen tegen overlastgevende personen, zoals 

het eruit zetten van mensen. ‘In principe mogen wij iemand niet de 

toegang weigeren, maar we schoppen ze er toch gewoon uit’, deelt 

een private beveiliger mee.

Conclusie

In deze bijdrage hebben we een begin gemaakt met het bestuderen 

van de ontwikkelingen naar een gehorizontaliseerde veiligheids‑

zorg. We hebben dit gedaan aan de hand van het BVG Alexandrium. 

Een BVG is een relatief nieuw concept dat is ontwikkeld uit de 

van oorsprong Canadese BID’s. BVG’s beslaan in de meeste geval‑

len winkelgebieden of bedrijventerreinen. In deze (semi)publieke 

gebieden werken verschillende publieke en private partijen samen 

en richten zij zich primair op gebiedsverbetering. De betrokken 

partijen trachten onder andere door het verbeteren van de uitstra‑

ling en veiligheid ervoor te zorgen dat het gebied aantrekkelijker 

wordt voor bezoekers. Hiermee hopen zij de winstgevendheid van 

het betreffende gebied te vergroten. Een belangrijk kenmerk van 

een BVG is dat de van oorsprong door publieke actoren geregelde 

veiligheidszorg in het (semi)publieke gebied in toenemende mate is 

overgenomen door private beveiligingsbedrijven. In veel gevallen 

werken deze bedrijven nauw samen met de plaatselijke politie, maar 

er heeft wel een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van taken 

in de veiligheidszorg. Dit zorgt ervoor dat private beveiligers groten‑

deels verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving in plaats 

van de (wijk)politie.
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Uit de interviews met de betrokken partijen is naar voren gekomen 

dat ondernemers de nieuwe invulling van de veiligheidszorg in 

Alexandrium niet onverdeeld een positieve verandering vinden. Ze 

zijn van mening dat de onveiligheid de laatste jaren sterk is toege‑

nomen en wijten dit vooral aan rondhangende jeugdgroepen. De 

private beveiliging (anders dan de wijkpolitie) heeft volgens hen 

niet de middelen en bevoegdheden om hier naar behoren tegen te 

kunnen optreden. Ondernemers zouden daarom graag zien dat de 

wijkpolitie een actievere rol gaat spelen in de veiligheidszorg in het 

BVG Alexandrium. De private beveiliging kijkt echter vooral naar 

de uitstraling van het winkelgebied zelf. Wanneer het centrum 

netjes en schoon is, roept dit volgens de beveiliging een veilig gevoel 

op bij het publiek. In tegenstelling tot de ondernemers heeft de 

private beveiliging de indruk dat het aantal delicten de afgelopen 

jaren juist sterk is teruggelopen. Volgens haar is dit te danken aan 

de beveiligingsinzet die, in nauwe samenwerking met de politie, 

goed afgestemd wordt op drukke en minder drukke periodes. De 

geïnterviewde ondernemers zijn tevreden over de samenwerking 

met de private beveiliging. Ze communiceren regelmatig, worden 

op de hoogte gehouden van de veiligheidssituatie in het BVG en ze 

kunnen rekenen op snelle ondersteuning door de private beveiliging 

bij incidenten in hun winkel. Hierdoor is er de afgelopen jaren een 

structurele samenwerking ontstaan tussen ondernemers en de 

private beveiliging. Een dergelijke samenwerking is er niet met de 

wijkpolitie. De wijkpolitie heeft geen contact met de ondernemers, 

houdt de ondernemers dus ook niet op de hoogte van de veiligheids‑

situatie in het BVG en doet er lang over voordat ze bij de winkel van 

een hulpbehoevende ondernemer arriveert. Dit zorgt ervoor dat 

ondernemers de wijkpolitie steeds minder bellen en geen initiatief 

meer nemen om enige vorm van samenwerking op te zetten.

Aandacht vraagt de bevinding dat elke partij in het veiligheidsbeleid 

van het BVG Alexandrium haar eigen interpretatie geeft aan wat 

veiligheid is. De gehorizontaliseerde situatie in de veiligheidszorg 

leidt met andere woorden niet tot een eenduidige invulling en 

waardering van de betrokken partijen. Dit wil niet zeggen dat we 

de ontwikkeling in de richting van een verregaande privatisering 

van de veiligheidszorg moeten logenstraffen. De situatie waarin de 

rol van de overheid significant aan het veranderen is en waarbij zij 

sommige taken die traditioneel aan haar toebehoorde overlaat aan 

private actoren grijpt wel ontegensprekelijk in op de uitgangspunten 
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en de inhoud van onze democratische rechtsstaat. Dit betekent dat 

er naast de empirische aandacht voor deze veranderingen en de 

dilemma’s die daarbij optreden, er eveneens aandacht dient te zijn 

voor veranderende vertogen en begrippen die van inhoud wijzigen. 

Allicht dat een studie naar veiligheidsvertogen een verhelderend 

licht kan schijnen op de horizontalisering van de veiligheidszorg in 

Nederland.
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Overlast op het plein

Over de architectuur van de openbare ruimte

N. Boonstra en M. Ham*

De openbare ruimte, zoals straten en pleinen, is een belangrijke 

plek voor ‘spontane ontmoetingen’. Mensen van allerlei leeftijden 

en culturele achtergronden komen er elkaar ongedwongen tegen. 

Bewoners van een wijk groeten elkaar en leren elkaar beter kennen. 

Volgens wetenschappers zou hun gedrag daardoor beter voorspel‑

baar voor elkaar worden, wat vervolgens weer bijdraagt aan een 

sterkere sociale binding en een groter sociaal vertrouwen in de 

buurt (Whyte, 1980; Putnam, 2000; Blokland, 2009). Voorzieningen 

in de openbare ruimte, zoals speelpleintjes of bijvoorbeeld een 

parkje, zo is deze gedachte, ontlasten de samenleving van sociale 

problemen, zoals gebrek aan sociale cohesie, segregatie, sociale 

onveiligheid en anonimiteit.

Is dat ook de Nederlandse praktijk? Wie de kranten erop naslaat, 

ontkomt niet aan het deprimerende beeld dat veel openbare ruimte 

vooral jungles zijn waar je maar beter ver vandaan kunt blijven. 

Overlast, criminaliteit, onveiligheid en burenruzies zijn de norm. 

In de media staan talloze voorbeelden van pleinen die buurten 

belasten met hangjongeren, geluidsoverlast en vandalisme. In 

de wijk Zuilen in Utrecht bijvoorbeeld werd in juni 2009 aan 27 

jongens een samenscholingsverbod opgelegd omdat ze veel overlast 

veroorzaakten, onder meer op het Prins Bernhardplein. Een ander 

voorbeeld vinden we in de wijk ’s‑Gravenland in Capelle aan den 

IJssel. Na klachten van buurtbewoners plaatste de gemeente twee 

zogeheten mosquito’s op het voor kinderen en jongeren bestemde 

Cruyff Court (dit is een door de Johan Cruyff Foundation aangelegd 

trapveld van 42 bij 28 meter). Een mosquito is een apparaat dat hoge 

*	 Drs.	Nanne	Boonstra	is	senior	onderzoeker	bij	het	Verwey-Jonker	Instituut.	Drs.	Marcel	
Ham	is	journalist	en	eindredacteur	van	Tijdschrift voor sociale vraagstukken.	Samen	met	
Hans	Boutellier	voerden	Boonstra	en	Ham	redactie	over	het	boek	Omstreden ruimte. 
Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid	(2009).
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tonen uitzendt die vrijwel alleen jongeren onder de 25 jaar kunnen 

horen. Zij ervaren het geluid als bijzonder irritant. Ook op andere 

plekken zijn mosquito’s ingezet om de overlast en criminaliteit in de 

openbare ruimte tegen te gaan.

In de advies‑ en beleidswereld van de Nederlandse volkshuisvesting 

heerst een optimistischer beeld, dat meer aansluit op dat van de 

verwachtingen van de dominante wetenschappers. Hier lezen we de 

overtuiging dat het hufterproof inrichten van de openbare ruimte 

juist een heilzame werking heeft op de (buurt)samenleving. Volgens 

het Ruimtelijk Planbureau zijn openbare ruimten als pleinen, straat‑

verbindingen en bomenlanen de ‘kers op de taart’ in de wijken. De 

VROM‑raad, het adviesorgaan van het ministerie van VROM, stelt 

even opgewekt en meer algemeen over de publieke ruimte dat deze 

essentieel is voor het goed functioneren van de samenleving. De 

openbare ruimte legt vanuit dit perspectief een basis voor vertrou‑

wen van burgers in de overheid en in het zelfoplossend vermogen. 

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) sluit zich 

daarbij aan en vindt dat goed functionerende publieke ruimten 

een onmisbaar onderdeel zijn van de volkshuisvesting, en in hoge 

mate de kwaliteit van het leven in buurten bepalen. De SEV gaat 

de komende jaren experimenteren met het optimaliseren van het 

gebruik van publieke ruimte.

Wie heeft er nu gelijk? Moeten we de krantenberichten geloven, of 

de advies‑ en beleidswereld? En als de kranten – ook al is het maar 

voor een deel – gelijk mochten hebben, hoe komt het dan dat goed 

ingerichte openbare ruimten niet goed functioneren en buurten 

eerder belasten dan ontlasten?

Verdedigbare ruimte

Voor het beantwoorden van die vragen gaan we eerst te rade bij 

de theorie van de Defensible Space van de Amerikaanse architect 

en stedenbouwkundige Oscar Newman. Die theorie omvat ideeën 

over criminaliteitspreventie en veiligheid in de wijk. Newman 

ontwikkelde zijn theorie in de vroege jaren zeventig en stelt dat ken‑

merken van de fysieke structuur, in het bijzonder van de gebouwde 

omgeving, van invloed zijn op sociale controle en daarmee op het 

voorkomen van delicten. In de verklaring van Newman ligt niet de 

nadruk op factoren van de sociale structuur (zoals Putnam dat doet 
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in zijn boek Bowling alone), maar op de invloed die uitgaat van de 

gebouwde omgeving.

‘All	Defensible	Space	programs	have	a	common	purpose:	They	restructure	the	

physical	layout	of	communities	to	allow	residents	to	control	the	areas	around	

their	homes.	This	includes	the	streets	and	grounds	outside	their	buildings	and	

the	lobbies	and	corridors	within	them.	The	programmes	help	people	preserve	

those	areas	in	which	they	can	realise	their	commonly	held	values	and	lifestyles.	

(...)	It	depends	on	resident	involvement	to	reduce	crime	and	remove	the	

presence	of	criminals.’	(Newman,	1996,	p.	9)

Newman noemt vier mechanismen die kunnen bewerkstellingen 

dat de bebouwde omgeving kan leiden tot minder criminaliteit. 

Die omgeving moet zodanig zijn dat bewoners een territoriaal 

bewustzijn (territorialiteitsbeginsel) ontwikkelen ten aanzien van 

hun directe omgeving (dit is het gevoel dat de ruimte van hen is), 

bebouwing moet het toezicht van burgers op de publieke ruimte 

maximaliseren (natuurlijke surveillance), bebouwing moet voorko‑

men dat gebieden gestigmatiseerd raken, waardoor de perceptie kan 

ontstaan dat de bewoners kwetsbaar en geïsoleerd zijn, en ten slotte 

moet bebouwing worden gelokaliseerd in de omgeving van niet‑

bedreigde publieke gebieden, zoals kleine drukbezochte parken en 

speeltuintjes. Om dit te realiseren zou het bouwen van grote en hoge 

flatgebouwen moeten worden beperkt, zou moeten worden gelet 

op plaatsing van ramen die uitzicht bieden op de publieke ruimte, 

zouden trottoirs niet gesepareerd dienen te worden van de autoweg 

en dergelijke. Het is duidelijk dat deze inzichten bij de planners van 

de Amsterdamse Bijlmer nog niet bekend waren.

‘Most	of	us	have	seen	high-rise	apartments	occupied	by	middle-income	people	

that	function	very	well.	Why	then	do	they	do	not	work	for	low-income	families?	

Middle-income	apartment	buildings	have	funds	available	for	doormen,	porters,	

elevator	operators,	and	resident	superintendents	to	watch	over	and	maintain	

the	common	public	areas,	but	in	high-rise	public	housing,	there	are	barely	

enough	funds	for	security	personnel,	elevator	operators,	or	porters.	Not	

surprisingly,	therefore,	it	is	within	these	interior	and	exterior	common	public	

areas	that	most	crime	in	public	housing	takes	place.’	(Newman,	1996,	p.	13)
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Newmans Defensible Space‑theorie sluit goed aan bij het onderzoek 

van de Amerikaanse socioloog William Whyte, die in 1980 overtui‑

gend laat zien dat slechte architectuur en inrichting van stedelijke 

openbare ruimte criminaliteit en overlast in de hand werkt. Whyte 

beschrijft in zijn onderzoek The social life of small urban spaces een 

voorbeeld van hoe Amerikaanse beleidsmakers omgingen met een 

openbare plek waar veel overlast was van drugsdealers:

‘De	beleidsmakers	haalden	de	helft	van	de	banken	weg.	Vervolgens	plaatsten	

ze	stalen	traliehekken	aan	de	twee	open	kanten	van	het	plein.	Hierdoor	werden	

de	aantallen	gewone	bezoekers	van	de	plaats	effectief	teruggebracht,	tot	

vreugde	van	de	drugsdealers	die	de	plek	nu	veel	meer	voor	zichzelf	en	hun	

klanten	hadden.’	(Whyte,	1980,	p.	63)

Net als Newman stelt Whyte dat gevoelens van onveiligheid en 

criminaliteit het best zijn te bestrijden door de aanwezigheid van 

veel andere mensen. ‘What attracts people most, it would appear, is 

other people’ (Whyte, 1980, p. 23).

Daarvoor moet de bebouwde omgeving goed toegankelijk zijn. 

Dit lijkt een open deur. Whyte benadrukt in zijn onderzoek echter 

dat veel openbare ruimten zo zijn ingericht en ontwikkeld alsof 

het tegenovergestelde waar zou zijn. Alsof mensen graag ver van 

elkaar verwijderd zitten, of gebruikers elkaar het liefst ontwijken. 

Nu hebben mensen volgens hem inderdaad de neiging om zo over 

hun eigen gebruik van de openbare ruimte te praten. Niemand zegt 

bijvoorbeeld dat hij graag in de drukke menigte wil zitten, of graag 

dicht bij totale onbekenden zit. De algemene lijn is dat mensen de 

neiging hebben om te benadrukken dat ze graag ‘op zichzelf zitten’, 

‘zich willen afzonderen’, ‘rustig willen zitten’. Maar de praktijk is 

dat mensen gaan zitten waar anderen zitten. Als er op een leeg plein 

bijvoorbeeld aan één kant van het plein kinderen spelen en ouders 

op een bankje zitten, is de kans heel groot dat passanten dicht bij 

hen gaan zitten, in plaats van op de lege plekken aan de andere kant 

van het plein. Whyte laat in zijn onderzoek zien dat individuen, 

stelletjes, maar ook groepen zich in hun keus om gebruik te maken 

van een openbare plek, laten leiden door andere gebruikers. Mensen 

zoeken de drukte op. Hij ziet geen verschillen tussen steden of typen 

openbare ruimte. ‘People in one place tend to act much like people 

in another’ (Whyte, 1980, p. 23).
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Angstcultuur en schijnveiligheid

Hier raken we aan de theorie van de Broken windows, die ervan 

uitgaat dat tekenen van wanorde en crimineel gedrag leiden tot 

meer wanordelijk en crimineel gedrag, waardoor het probleem 

zich verspreidt en verergert. Het is volgens de grondleggers van 

deze theorie, James Q. Wilson en George L. Kelling, net als met een 

gebroken ruit die niet gerepareerd wordt: het is een teken dat nie‑

mand zich verantwoordelijk voelt voor de omgeving en daarmee 

een uitnodiging aan anderen ook ruiten te breken. De gebroken ruit 

zal al snel tot andere vormen van overlast en zelfs tot criminaliteit 

leiden. De onderzoekers Kees Keizer, Siegwart Lindenberg en Linda 

Steg onderzochten deze hypothese in Groningen. In het artikel 

The spreading disorder doen ze hiervan verslag.1 Hun conclusie is 

inderdaad dat: ‘as a certain norm‑violating behavior becomes more 

common, it will negatively influence conformity to other norms 

and rules’. Oftewel: graffiti en gebroken ruiten leiden tot rotzooi op 

de grond gooien, tot meer diefstal en tot algehele normvervaging. 

Vroege diagnose en snelle interventie kunnen volgens de Groningse 

onderzoekers veel ellende voorkomen.

In Nederland krijgt vroege interventie vaak een onderdrukkend 

gezicht. Jongeren krijgen te maken met surveillerende politie en 

pleinen worden behangen met mosquito’s – in de regio Rotterdam‑

Rijnmond is een aantal pleinen inmiddels vergeven van de irri‑

terende pieptonen. Architecten en stedenbouwkundige planners 

krijgen op hun beurt te maken met opdrachten die bij voorbaat elke 

ontsporing zo veel mogelijk moeten voorkomen. Architect Marlies 

Rohmer, die veel werkt in opdracht van overheden, vertelt hoe 

opdrachtgevers met wetgeving in de hand tot het uiterste gaan om 

elk gevaar uit te bannen. Speelplekken moeten voor alles plaatsen 

worden waar kinderen zich niet kunnen bezeren, en waar ze ook 

niet meer onbespied kunnen spelen. Rohmer spreekt zelfs van een 

‘angstcultuur’ die gemeentelijke overheden in de greep heeft en 

hen de openbare ruimte zo laat inrichten dat verschillende groepen 

mensen elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen. Iedere groep zijn 

eigen plekje op het plein is het motto, een ontwikkeling die zij duidt 

als ‘compartimentalisering’. In het Amsterdamse Slotervaart is 

1	 Dit	artikel	is	oorspronkelijk	gepubliceerd	in	Science Express,	20	november	2008.	
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zij gevraagd een community center te ontwerpen op het vanwege 

overlast beruchte August Allebéplein. Zij vertelt daarover:

‘Ook	hier	loop	ik	tegen	de	angstcultuur	en	de	compartimentalisering	aan:	dan	

moet	het	schoolplein	bijvoorbeeld	van	de	gemeentelijke	diensten	per	se	aan	

een	bepaalde	kant	komen,	omdat	anders	verschillende	gebruikers	tegen	elkaar	

aan	zouden	botsen.	Maar	dat	betekent	dat	de	kinderen	van	de	brede	school	

dat	plein	niet	op	mogen,	dat	ze	niet	rechtstreeks	naar	buiten	kunnen.	Ik	wil	

dat	centrum	juist	meerdere	entrees	naar	het	plein	geven.	Maar	dan	krijg	je	van	

de	deelgemeente	te	horen:	dat	is	niet	vandalismebestendig	want	met	al	die	

ingangen	hebben	we	de	situatie	niet	onder	controle.’

Voor Rohmer is dat schijnveiligheid. Het wordt er volgens haar 

juist veel veiliger op als kinderen veel zichtbaarder zijn op het 

plein. Levendigheid, aanwezigheid van mensen en de mogelijkheid 

om elkaar spontaan te ontmoeten maken een ruimte volgens de 

architect veiliger dan meer beveiliging. Newman heeft het in dit 

verband over natuurlijke surveillance. Rohmer heeft het werk van 

Whyte en Newman niet bestudeerd, maar weet vanuit haar praktijk 

dat je mensen de gelegenheid moet geven om delen van de openbare 

ruimte te kunnen veroveren (het gevoel dat de ruimte van hen is), 

opdat ze zich daarvoor verantwoordelijk voelen.

Dat betekent ook dat je dan bijvoorbeeld wel eens een stuk openbare 

ruimte juist niet inricht:

‘Waarom	zouden	we	als	ontwerpers	de	bestemming	van	alle	publieke	

en	semipublieke	ruimte	bij	voorbaat	vastleggen?	Als	architect	kan	je	het	

onverwachte	niet	ontwerpen,	maar	je	kunt	er	wel	ruimte	voor	openlaten.’

Dat maakt de kans stukken groter dat mensen zich ook inzetten voor 

de leefbaarheid van zo’n plek.

Veel opdrachtgevers en ontwerpers van pleinen gaan er volgens 

Rohmer tegenwoordig van uit dat iedereen zijn eigen plek moet 

krijgen. Zo kun je er dan heerlijk voetballen of basketballen, maar 

voelen meisjes zich er niet thuis.

‘Met	ons	architectenbureau	stellen	wij	daarom	steeds	ontwerpen	voor	pleinen	

voor	waar	je	verschillende	dingen	kunt	doen.	Bijvoorbeeld	in	plaats	van	één	

basketbalkooi:	zes	pannaveldjes	–	daar	kun	je	niet	alleen	heel	goed	voetballen,	

maar	ook	allerlei	andere	spellen	doen,	en	kunnen	meisjes	ook	makkelijker	
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hangen.	Dan	kunnen	er	net	als	op	het	schoolplein	meerdere	kinderen	naast	

elkaar	hun	gang	gaan.’

Op een plein waar je alleen maar kunt voetballen, voelen meisjes, 

maar ook ouderen en jonge kinderen, zich al snel niet thuis.

Parochialisering van de openbare ruimte

Onderzoek onder bezoekers van Rotterdamse pleinen ondersteunt 

die stellingname. In de afgelopen jaren is, vanwege de nadruk op het 

kindvriendelijk maken van wijken, flink geïnvesteerd in sportplei‑

nen en zogenoemde playgrounds (Rotterdam telt bijvoorbeeld tien 

Krajicek Playgrounds en zeven Cruyff Courts). De investeringen in 

sport‑ en spelvoorzieningen hebben tot gevolg dat veel pleinen in 

Rotterdam kunnen worden gekwalificeerd als een ‘sportplein’, dat 

vooral wordt bezocht door jongens en mannen. Dit blijkt ten eerste 

uit ons databestand.

Ten tweede merkten we dit ook op tijdens observaties in de deelge‑

meenten Noord en Delfshaven. Er is sprake van een oververtegen‑

woordiging van jongeren, en dan vooral van jongens, op Rotter‑

damse pleinen. Tegelijkertijd zien we een ondervertegenwoordiging 

van ouderen en vrouwen. Overdag, maar zeker in de avonduren, 

zien we dat de diversiteit aan gebruikersgroepen sterk afneemt. 

Jongeren eigenen zich een plein toe, waardoor anderen zich hier niet 

welkom en veilig voelen. Dat het hier niet gaat om een strikt lokale 

aangelegenheid, blijkt uit het onderzoek van Karen Malone, onder‑

zoeker en UNICEF‑adviseur als het gaat om kindvriendelijke steden. 

Ook uit haar onderzoek komt naar voren dat speciale jongerenplek‑

ken vrijwel niet worden bezocht door meisjes, de gebruikers bestaan 

uit een kleine homogene groep jongens. Volgens de opvatting van 

Lofland (1998) veranderen pleinen zo in ‘parochiale ruimten’. 

Hiermee bedoelt ze ruimten die weliswaar openbaar toegankelijk 

zijn, maar die een specifieke groep zich heeft toegeëigend. ‘Vreem‑

den’ voelen zich daar vaak niet welkom. De parochialisering van 

de openbare ruimte wordt door Gadet (1999, in Hajer en Reijndorp, 

2001, p. 88) gezien als een van de belangrijkste oorzaken voor het 

verval van de openbare ruimte. Het gebruik van speciaal voor 

jongeren ingerichte sportplekken versterkt bovendien het beeld van 

jongeren als overlastgevende groep, en legitimeert de aanpak om 
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hen op een andere manier te behandelen dan andere burgers.

Een plein aantrekkelijk maken voor verschillende groepen tegelij‑

kertijd kan een kwestie van hele simpele ingrepen zijn. Denk aan 

het combineren van sport‑ en spelvoorzieningen voor jongeren en 

kinderen en comfortabele zitvoorzieningen voor volwassen. Bankjes 

behoren, zo blijkt uit ons onderzoek, tot de favoriete plekken van 

pleingebruikers. Met een open vraag informeerden we bij plein‑

gebruikers naar hun favoriete plek op het plein. De meerderheid 

verwees naar zitvoorzieningen: ‘het bankje’, ‘het bankje in de zon’, 

‘het bankje in de schaduw’, ‘het bankje, omdat ik dan goed zicht heb 

op mijn kinderen’ of ‘de picknicktafel omdat we daar gezellig zitten’. 

De aanwezigheid van bankjes klinkt misschien niet heel shocking, 

maar kan de sociale waarde enorm verhogen. Ook de aanwezigheid 

van publieke voorzieningen of horeca vergroot het multifunctionele 

karakter van een plein.

Niet zonder burgers

In plaats van dat deze pleinen de wijksamenleving ontlasten van 

sociale problemen als anonimiteit en sociale veiligheid, belasten 

ze de Rotterdamse wijken vaak. De oorzaak hiervan is niet zozeer 

het teveel aan jongeren, maar het gebrek aan andere groepen op de 

pleinen. Er is behoefte aan ‘gezinsvriendelijke’ (in plaats van alleen 

maar kindvriendelijke) pleinen met een multifunctioneel karakter. 

De Defensible Space‑theorie van Oscar Newman zou veel ellende 

in Rotterdam hebben kunnen voorkomen. Het idee dat kenmerken 

van de gebouwde omgeving van invloed zijn op sociale controle 

en daarmee op het voorkomen van delicten, is bij de aanleg van 

Rotterdamse pleinen totaal vergeten.

Waarmee niet is gezegd dat goed ingerichte multifunctionele ruim‑

ten altijd zonder politieoptreden kunnen. Interacties in de openbare 

ruimte zijn niet alleen maar positief. Oscar Newman wekt de indruk 

dat een optimale inrichting van de openbare ruimte mensen als 

vanzelf tot het goede brengt. Maar de burger schiet vaak tekort, en 

kan het lang niet altijd zonder een geüniformeerd steuntje. Ed Dam‑

mers constateert dat de sloop en publieksvriendelijkere nieuwbouw 

van een Utrechts winkelcentrum – met woningen erboven, en dus 

‘eyes on the street’ – de uitstraling aanzienlijk verbeterde, maar 

niets veranderde aan de overlastgevende aanwezigheid van hang‑
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jongeren. Dat gebeurde pas nadat enkele hardnekkige lastposten 

een gebiedsverbod kregen opgelegd.

Maar dat er nu veel misgaat met de inrichting van de publieke 

ruimte, is duidelijk. Onderzoek op Rotterdamse pleinen, de erva‑

ringen van architect Rohmer – het beeld van plekken waar angst en 

dwingende regels regeren, zal voor veel bewoners herkenbaar zijn. 

Wie daaraan wil ontsnappen, kan niet om de diepere wensen van 

bewoners heen. Die diepere wensen laten zich niet altijd kennen 

door wat mensen zeggen wat ze willen, zoals ook William Whyte 

al ondervond. Kijken naar hoe mensen zich in de publieke ruimte 

gedragen is zeker zo belangrijk. Helaas is etnografisch onderzoek 

naar gedragspatronen in de openbare ruimte in Nederland niet 

sterk ontwikkeld.
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De herbergzame ruimte van de 
stadswijk

L. Bijlsma, M. Galle en J. Tennekes*

De afgelopen jaren is er een trend tot herorganisatie van de 

openbare ruimte waarneembaar in – op het eerste gezicht – heel 

verschillende ontwikkelingen. Nieuwe ‘afgeschermde woondomei‑

nen’ worden populair: wooncomplexen met een besloten karakter 

(Hamers, Nabielek e.a., 2007; Lohof en Reijndorp, 2006). Stedelijke 

groenvoorzieningen, ooit bedoeld als ‘kijkgroen’, worden in gebruik 

genomen door kleine collectieven van bewoners. Er verrijzen nieu‑

we complexen waar mensen ervoor kiezen om met ‘gelijkgestemden’ 

te wonen, bijvoorbeeld mensen van dezelfde senioriteit of etniciteit 

(VROM‑raad, 2009). Deze ontwikkelingen hebben – op verschillende 

plekken en op verschillende manieren – een opmerkelijke gemene 

deler: ze zijn gericht op het toevoegen van gradaties van openbaar‑

heid in de openbare ruimte. Ze werken toe naar een verdergaande 

differentiëring van de grens tussen binnen (de woning, private 

ruimte) en buiten (de straat, publieke ruimte).

Dit kan heel verschillende gedaanten aannemen. Het kan in een 

neotraditionele vorm, zoals het nieuwe ‘hofje’ aan de Mariaplaats 

in Utrecht, of met een eigentijds concept, zoals het Paleiskwartier 

in Den Bosch. Er kunnen meer of minder subtiele fysieke middelen 

worden ingezet: een defensieve poort die ’s nachts dichtgaat, of een 

opstapje van vijf treetjes naar een binnenterrein. In een negen‑

tiende‑eeuwse wijk met gesloten bouwblokken pakt het anders uit 

dan in een naoorlogse wijk van strokenflats. En het is niet alleen te 

vinden binnen de bestaande stad, maar ook in nieuw ontworpen 

Vinex‑wijken. Steeds wordt gepoogd om door middel van fysieke 

inrichting van de openbare ruimte verschillen aan te brengen in de 

mate van openbaarheid.

Waar komt deze trend vandaan? En kan de gemeente deze trend 

gebruiken om de leefbaarheid in achterstandswijken in de stad te 

vergroten? In dit artikel duiden wij de behoefte aan ‘tussenvormen’ 

*	 Drs.	Like	Bijlsma,	drs.	Maaike	Galle	en	drs.	Joost	Tennekes	zijn	verbonden	aan	het	
Planbureau	voor	de	Leefomgeving	in	Den	Haag.
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van openbaarheid als reacties van burgers op sociaal‑culturele 

veranderingen in hun buurt. De nieuwe structuren zijn erop gericht 

om sociale frictie in de ruimte te voorkomen door het gevoel van 

onvoorspelbaarheid van de openbare ruimte tegen te gaan. Belang‑

rijke maatschappelijke processen hebben ertoe bijgedragen dat het 

in de stadswoonbuurt – en in de achterstandsbuurt in het bijzonder 

– moeilijker is geworden een ontmoeting in de openbare ruimte in te 

schatten. Wie komt je tegemoet? Wat kun je van die ander verwach‑

ten? In de volgende paragrafen schetsen we hoe de anonimiteit van 

de stad, die aangenaam kan zijn, in de directe woonomgeving kan 

omslaan in een anonimiteit die we onaangenaam vinden. Verschijn‑

selen als de opkomst van afgeschermde woondomeinen, het wonen 

met gelijkgestemden en het opeisen van kijkgroen voor gebruik 

wijzen erop dat bewoners de trend naar onvoorspelbaarheid in de 

openbare ruimte van hun dagelijkse woonomgeving willen keren. 

Nieuwe structuren van openbaarheid kunnen helpen anderen te 

vermijden én te ontmoeten; om overlast te ontwijken, maar ook 

om de kans te vergroten anderen tegen te komen met wie men 

meer bekend is – hoe oppervlakkig ook. Er is, met andere woorden, 

behoefte aan meer ‘herbergzaamheid’ in de directe woonomgeving. 

Marktpartijen springen hierop in, en gemeenten geven vanuit 

een pragmatische houding daarvoor de ruimte. We beschrijven 

in drie cases, gesitueerd in achterstandswijken, de context van de 

initiatieven die hebben geleid tot een dergelijke differentiëring van 

openbaarheid. In de conclusie gaan we kort in op de vraag naar 

de waarde van dergelijke initiatieven voor gemeentelijk beleid ten 

aanzien van achterstandswijken.

Greep op de woonomgeving: het tegengaan van onvoorspelbaar‑
heid

Waar komt de opkomst van deze tussenvormen van openbaarheid 

vandaan? Het ligt voor de hand om voor de meest pregnante vorm 

ervan, het afgeschermde woondomein, de vergelijking te maken met 

de ‘gated communities’ in het buitenland en de verklaring te zoe‑

ken in een toenemende behoefte aan veiligheid. Als we het begrip 

‘veiligheid’ hier invullen als bescherming tegen woongerelateerde 

criminaliteit, ligt deze verklaring echter niet voor de hand (Hamers, 

2007a). Gevoelens van onveiligheid zijn de afgelopen twintig jaar 
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alleen maar afgenomen (Hamers en Van Middelkoop, in voorbe‑

reiding). De angst om ’s avonds op straat te zijn is relatief laag in 

Nederland (Van Dijk, Manchin e.a., 2007; Wittebrood, 2006), en de 

inschatting dat men zelf het slachtoffer zal zijn van inbraak, neemt 

af (Wittebrood, 2006; CBS, 2008a). Uit het jaarlijkse Woononderzoek 

blijkt dat steeds minder mensen onveiligheid als reden opgeven 

voor hun wens om te verhuizen (VROM, 2007). Het feit dat veel 

afgeschermde woondomeinen geen hekken hebben, maar relatief 

‘zachte’ afscheidingen als slootjes of trappen (Hamers, Nabielek 

e.a., 2007) illustreert dat veiligheidsoverwegingen in deze ‘harde’ 

zin in Nederland een relatief kleine rol spelen. Twee beschikbare 

onderzoeken naar de motieven van bewoners van afgeschermde 

woondomeinen (op basis van een beperkt aantal interviews) geven 

een verschillend beeld. In het ene zeggen bewoners dat veiligheid 

een onderdeel van de overweging was (Van Twist en Van Velzen, 

2009), terwijl bewoners in het andere aangeven dat het niet door‑

slaggevend was (Lohof en Reijndorp, 2006).

Voor de verklaring van het fenomeen is een andere terminolo-

gie nodig dan die van het veiligheidsdiscours. De opkomst van 

afgeschermde woondomeinen moet niet in de eerste plaats worden 

gezien in de context van een toenemende behoefte aan bescherming 

tegen criminaliteit, maar als onderdeel van totale woonkwaliteit 

van de omgeving zoals die door bewoners wordt nagestreefd. Afge‑

schermde woondomeinen helpen de bewoners iets van greep terug 

te krijgen op wie ze in hun woonomgeving tegenkomen. Plekken met 

tussenvormen van openbaarheid maken het gemakkelijker invloed 

uit te oefenen op wie je ontmoet en wie je vermijdt. Misschien is 

zelfs het woord ‘invloed’ nog te sterk uitgedrukt, maar gaat het om 

het vergroten van je oriëntatievermogen in de directe woonomge‑

ving, van een inzicht in het soort plek waar je bent.

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen om het vermijden van over‑

last, maar ook om gelijkgestemden te ontmoeten. Niet zozeer om 

met deze mensen een hechte gemeenschap of commune te vormen 

(Hamers, Nabielek e.a., 2007), als wel om een licht en inwisselbaar 

gevoel van geborgenheid, een basisvertrouwen dat het ook gemak‑

kelijker maakt praktische zaken samen te regelen, zoals het even 

op elkaars kinderen letten (VROM‑raad, 2009). Het woord ‘herberg‑

zaamheid’ drukt dit uit: enerzijds gaat het om een beschutting, 

anderzijds om het samen verkeren – maar wel op tijdelijke basis.

Deze wens tot herbergzaamheid is een reactie op een sociaal‑ 
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culturele trend in de samenleving als geheel, namelijk de afne‑

mende voorspelbaarheid van ontmoetingen in de openbare ruimte. 

Met de toename van de mobiliteit sinds de jaren zestig heeft er voor 

veel mensen een schaalvergroting van het sociale leven plaatsge‑

vonden. De sociale netwerken gerelateerd aan familie, vrienden, het 

werk of de hobby strekken zich nu over een veel groter gebied uit dan 

vroeger, en ze overlappen minder (VROM‑raad, 2009; Van Gemerden 

en Staats, 2006). De moderne netwerkstedeling ‘stelt zijn eigen stad 

samen’ door zich te oriënteren op kennissen, voorzieningen en 

andere ankerpunten die over een groot gebied, zelfs over meerdere 

steden, zijn verspreid (zie bijvoorbeeld Hamers, 2007b). Dat betekent 

voor bewoners dat ze de mensen die ze in de dagelijkse woonom‑

geving tegenkomen vaak niet kennen van andere verbanden. Het 

aantal zogenoemde ‘multiplexe relaties’ is afgenomen. De collega is 

niet langer ook een buurman, een buurman of familie is niet langer 

medelid van dezelfde duivenvereniging, en het medelid van de 

duivenvereniging is niet degene die je elke dag bij de bakker ziet. Dat 

zijn allemaal aparte mensen (Blokland‑Potters, 2006). De mensen 

die je tegenkomt, kun je niet meer zo gemakkelijk sociaal plaatsen; 

er is minder, wat Blokland‑Potters (2006) noemt, ‘publieke familia‑

riteit’. De vluchtige ontmoetingen in de dagelijkse woonomgeving, 

die de indruk van de openbare ruimte bepalen, bevatten op zichzelf 

gezien weinig ‘sociale informatie’. Het is moeilijk om het gedrag 

van anderen in te schatten. Wie ontmoet je daar? Wat vindt hij of zij 

normale omgangsvormen, en wat niet? De prettige anonimiteit van 

de stad kan in de directe woonomgeving onaangenaam worden, 

wanneer we de ambiguïteit als gevolg van het niet kunnen plaatsen 

van de ander gaan interpreteren als risico (Van Gemerden en Staats, 

2006; Blokland‑Potters, 2006).

In sommige wijken speelt dit nog sterker omdat er sprake is van een 

groot verloop onder bewoners, met name in weinig geliefde wijken 

aan de onderkant van de woningmarkt. Als de buurt volstaat met 

doorgangshuizen waar buren komen en gaan, kunnen bewoners het 

gevoel krijgen dat ze geen greep meer hebben op hun omgeving en, 

als ze in het verleden negatieve ervaringen hebben gehad, dat hun 

buurt ‘onbetrouwbaar’ is geworden (Reijndorp, 2004).

Bovendien zijn er veel stedelijke woonbuurten waar de heteroge‑

niteit van de bewoners de afgelopen decennia is toegenomen. Ten 

eerste vanwege de instroom – en later de toenemende concentratie 

– van bewoners met een migrantenachtergrond (Latten, Nicolaas 
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e.a., 2004; CBS, 2008b). Een grotere concentratie betekent bijna altijd 

ook een diversificatie van etnische achtergrond (Gijsberts, Van der 

Meer e.a., 2008). In deze wijken gaan processen van familiarisering 

vanwege de taalbarrières nog langzamer: je kunt bij de slager niet 

verstaan wat je Ghanese buurtgenoot aan een kennis vertelt over 

zijn familie. Het SCP meet bovendien een (gering) buurteffect van 

etnische diversiteit op buurtcontacten. Hoe diverser de wijk, hoe 

minder contacten in de buurt (Gijsberts, Van der Meer e.a., 2008). 

Naast een toenemende etnische achtergrond is er in wijken vaak ook 

sprake van een toename van heterogeniteit van inkomens (De Vries, 

2005) en – meer algemeen – van leefstijlen (Pinkster en Van Kempen, 

2002). Bij een afname van de publieke familiariteit met personen uit 

de buurt vullen algemene verwachtingspatronen en (negatieve) ste‑

reotypen – van mensen met een andere etnische achtergrond, of met 

een bepaalde kledingstijl – al snel het gebrek aan sociale informatie 

op (Blokland‑Potters, 2009).1

Door deze ontwikkelingen is de behoefte ontstaan om de greep te 

herwinnen, om de voorspelbaarheid te managen, door meer zelf te 

bepalen wie je ontmoet en wie je vermijdt. De meest radicale manier 

om de voorspelbaarheid te managen is om naar een andere buurt 

te verhuizen. Maar dat is voor veel mensen (zeker in de aandachts‑

wijken) niet weggelegd. Anderen hebben juist expliciet gekozen 

voor de stad en de bijbehorende heterogeniteit – de zogenoemde 

nieuwe stedelingen (Reijndorp, 2004). Maar ook zij willen soms 

de anonimiteit, die elders in de stad aangenaam is, in hun directe 

woonomgeving terugdringen. Zij zoeken daarom manieren om de 

gradaties van openbaarheid in de openbare ruimte aan te brengen. 

Dat kan op heel verschillende manieren, zoals we later in drie cases 

zullen zien: door middel van collectivisering, door toe‑eigening van 

de publieke ruimte en door tijdelijk gebruik ervan. Gemeenten en 

marktpartijen gaan mee in deze behoefte, in meer of mindere mate, 

en op hun eigen manier.

1	 Overigens	leiden	dezelfde	factoren	(hoge	verhuisdynamiek,	heterogeniteit)	ook	tot	een	
grotere	beleving	van	onveiligheid.	Gevoelens	van	onveiligheid	zijn	(zwak)	gecorreleerd	
met	sociale	buurtkenmerken	als	het	percentage	allochtonen,	verkleuring	van	de	buurt,	
verhuismobiliteit	en	sociale	cohesie	(Van	Noije	en	Wittebrood,	2008).	Maar	het	element	
van	onvoorspelbaarheid	blijft	essentieel.	Als	mensen	vertrouwd	zijn	met	de	buurt	in	de	
zin	dat	ze	precies	weten	dat	ze	de	ander	moeten	wantrouwen,	voelen	ze	zich	meestal	
juist	weer	een	stukje	veiliger,	omdat	ze	van	tevoren	weten	hoe	ze	de	ander	moeten	
bejegenen	(Blokland-Potters,	2009).
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De overheid en de openbare ruimte: van maakbaarheid naar prag‑
matiek

De overheid neemt in Nederland een actieve houding in ten aan‑

zien van de vormgeving van de openbare ruimte in de stadswijk. 

Tot aan de jaren tachtig was zij ook de belangrijkste producent 

van wijken en buurten, waarbij zowel het ontwerp van woning en 

woonomgeving als dat van het publieke gebouw gestuurd werd. Het 

ontwerp van de openbare ruimte was tegelijkertijd een ontwerp 

voor de sociale ruimte. In de loop der jaren is het denken over de 

relatie tussen de sociale en fysieke ruimte sterk veranderd. In de 

wederopbouwperiode werd het ontwerp van buurten en wijken 

gestuurd door een sterk sociaal ideaal. In De stad der toekomst, de 

toekomst der stad (Studiegroep Bos, 1946) wordt beschreven hoe 

de nieuwe stadsbewoner (de migrant van het platteland) zich thuis 

kan voelen in de grote, moderne stad, een conglomeraat van wij‑

ken, gelegen rondom een centrale, dynamische ‘city’. De wijken 

zijn zo opgebouwd dat zij de nieuwkomer gelegenheid bieden zich 

te wortelen in de buurt. Dit gebeurt enerzijds door het aanbieden 

van een uitgekiend contact met de natuur en anderzijds door het 

stimuleren van het verenigingsleven in de buurt, in volkstuinen, 

sport en andere hobbyclubs. Daarnaast is ook de woningbouw zo 

ontworpen dat hij geborgenheid biedt. Naast het individuele contact 

met de natuur (de collectieve binnentuin of de private tuin) is ook de 

sociale ruimte van de in de luwte gelegen woonstraat een belangrijk 

element. De sociale en fysieke ruimte van de wijk vallen in de door 

de Studiegroep Bos ontwikkelde ‘wijkgedachte’ samen op steden‑

bouwkundige schaal.

Nieuwe collectieve ruimten

In de jaren zestig en zeventig blijft het concept van de sociale ruimte 

sturend. Ook hier staat worteling centraal. In de woningbouw wordt 

volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van beslotenheid 

in woonerven, woonhoven, woondecks enzovoort. In deze nieuw 

ontwikkelde collectieve ruimten zou de buurtbinding vanzelf tot 

stand komen, door de vele sociale contacten die er zouden ontstaan 

(Nio, 2009). De voorzieningen, zoals scholen, cultuur en commercie, 

werden op buurtniveau samengevoegd tot nieuwe typen publieke 

gebouwen, zoals forums, cultuurhuizen, maar ook bijvoorbeeld 
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gezondheidscentra. Het meest extreme voorbeeld van zo’n gemeen‑

schapsgebouw is het Karregat van Van Klingeren te Eindhoven. Het 

gebouw bestond uit een groot dak, waaronder een aantal functies, 

zoals supermarkt, school, sporthal en bibliotheek, gehuisvest werd. 

Het bijzondere aan het gebouw was dat de functies in de open 

ruimte zonder scheidingswanden gerangschikt werden rondom 

een enorme zitkuil, waarin de sporthal lag. In dit gebouw zouden 

de buurtcontacten moeten worden bestendigd. Het was gedacht als 

condensatiepunt van de sociale ruimte in de buurt (Van Bergen en 

Vollaard, 2003).

Ook in deze periode was de gedachte dat de fysieke ruimte het soci‑

ale leven determineerde, maar op een ander schaalniveau dan in 

de periode ervoor. Was eerder de wijk als geheel vormgevend, in de 

jaren zeventig is het vooral de architectuur of het gebouwensemble 

dat de wijkgemeenschap moet vormgeven. Van een stedenbouw‑

kundige eenheid op de schaal van de wijk is steeds minder sprake. 

Vooral in de woningbouw worden de projecten als eilanden in de 

wijk gelegd, omringd door een groene bufferzone. Een van de meest 

spraakmakende woningbouwprojecten van de jaren zeventig, de 

Kasbah van Piet Blom, is een goed voorbeeld daarvan. Het project 

heeft een verhoogd maaiveld met stegen en patio’s. In de daaronder 

gelegen openbare ruimte zouden stedelijke activiteiten moeten 

plaatsvinden. Het project is echter gesitueerd in een buitenwijk aan 

de rand van Enschede, waardoor stedelijke activiteit is uitgebleven. 

Het architectonisch experiment met de sociale ruimte verwordt tot 

een utopie, gelegen in niemandsland.

Pragmatische instelling

Na de deregulering van de woningmarkt aan het einde van de vorige 

eeuw is de rol van de overheid als producent van buurten en wijken 

echter ingrijpend veranderd. Het ideaal van de maakbare samen‑

leving heeft plaatsgemaakt voor een pragmatische instelling. De 

sociale agenda op het gebied van het wijkbeheer en de woningbouw 

wordt gesplitst. De woningbouw wordt overgelaten aan (semi‑)

commerciële partijen als projectontwikkelaars en corporaties. 

De overheid richt zich voornamelijk op het ontwerp van de open‑

bare ruimte in (a) de omgeving van de woning en (b) het publieke 

gebouw. Fysiek ingrijpen in de sociale ruimte gebeurt via twee stra‑

tegieën: een defensieve en een offensieve.
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De defensieve strategie heeft vooral betrekking op een veilige en 

leefbare inrichting van de openbare ruimte. Om het gebruik van 

de openbare ruimte voor iedereen te kunnen garanderen is in 2002 

het zogenoemde ‘Schoon‑Heel‑Veilig‑beleid’ in het leven geroe‑

pen. Met dit beleid wordt de puur esthetische benadering van het 

ontwerp van de publieke omgeving afgezworen: ‘mooi’ is belangrijk, 

maar ‘schoon, heel en veilig’ zijn nog belangrijker (VROM, OCW 

e.a., 2002). Het verbeteren van de heel‑ en veiligheid van de ruimte 

wordt doorgaans niet opgelost door het intensiveren van beheer of 

het inzetten van extra onderhoudsteams. In de praktijk wordt de 

slogan ‘schoon, heel en veilig’ vooral vertaald in een andere kijk op 

vormgeving. De inrichting van de openbare ruimte heeft tot doel 

het risico van ongewenst gebruik (hangen, vernieling, vervuiling, 

frictie tussen gebruikers) tot een minimum te reduceren. Daarbij 

wordt het meubilair aangepakt: op bankjes worden leuningen 

geplaatst; niet voor het comfort van de gebruiker, maar om afstand 

te houden tussen de zitplaatsen. Op randen en verhogingen worden 

strips met stalen punten geplaatst, zodat ze niet in gebruik genomen 

kunnen worden door hangers of skaters. Soms wordt de openbare 

ruimte eenvoudigweg ontdaan van bosjes, zitmeubilair en besloten 

hoekjes. Hekken moeten voorkomen dat gebruikers elkaar in de 

weg zitten. Dit is enerzijds wel overzichtelijk, maar anderzijds heeft 

het een vermindering van de verblijfswaarde tot gevolg. Het is er 

winderig, er zijn geen afgeschermde zitplekken: de schone, hele en 

veilige ruimte blijkt in de praktijk vaak een doorgangsruimte, die 

niet uitnodigt tot activiteit of interactie, flaneren of keuvelen.

Daarnaast hanteert de overheid een offensieve strategie om de 

sociale ruimte in de stadswijk vorm te geven. Ontmoetingsplekken 

in de wijk worden vormgegeven in buurttuinen, zoals het ACA‑

complex te Overvecht (zie de casus hierna), maar ook geclusterd 

in nieuwe gebouwtypen als Multifunctionele Accommodaties, 

brede scholen en ‘Kulturhusen’. In deze gebouwen worden zo veel 

mogelijk wijkgerelateerde voorzieningen geclusterd, zoals scholen, 

sportzalen, gezondheidscentra, bibliotheken enzovoort. Door 

het samenbrengen van deze voorzieningen wordt de ontmoeting 

van verschillende bevolkingsgroepen gestimuleerd. Dit zou een 

positief effect hebben op de emancipatie en sociale stijging van 

achterstandsgroepen (RMO, 2006). Het effect op de openbare ruimte 

is echter niet onverdeeld positief. Door het clusteren van functies 

in een gebouw wordt ook alle activiteit van buiten naar binnen gezo‑
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gen. Daarnaast hebben deze enorme complexen vaak geen enkele 

relatie met hun omgeving, en zijn ze vaak gelegen aan de randen van 

de wijk, op voormalige sportvelden of groenstroken (Bijlsma, 2008). 

De openbare ruimte in deze gebouwen is verworden tot een ‘publiek 

interieur’, dat is afgesloten van de omringende stad.

Kortom, in vergelijking met de jaren zeventig is de inhoud van de 

sociale agenda voor fysiek ingrijpen verschoven: het geloof in de 

maakbaarheid van een homogene gemeenschap is vervangen door 

het faciliteren en tot uitdrukking brengen van heterogeniteit en 

diversiteit in de samenleving. De aandacht verschuift naar ont‑

werpen van specifieke ontmoetingsruimten binnen een openbare 

ruimte waarin je elkaar in principe vermijdt (Hajer en Reijndorp, 

2001).

Daarnaast worden tegenwoordig ook nieuwe producenten van de 

openbare ruimte toegelaten: stakeholders als projectontwikkelaars, 

beleggers, maar ook bewoners en ondernemers. Dezen stellen 

andere eisen aan de woonomgeving dan de overheid. De overheid 

streeft vooral het beperken van overlast en het handhaven van 

veiligheid na, maar voor de burger is het ook van belang herberg‑

zaamheid in zijn directe woonomgeving te vinden. Deze wens tot 

herbergzaamheid lijkt in eerste instantie erg op het twintigste‑

eeuwse overheidsstreven van worteling in de buurt. Er is echter een 

belangrijk verschil. De woning en buurt zijn niet meer een plek waar 

je je hele leven blijft en iedere straatsteen en buurman kent, maar 

worden steeds meer een inwisselbaar consumptieobject. De binding 

met de buurt is minder gebaseerd op het ontwikkelen van een hecht 

sociaal netwerk, maar is meer gericht op de aanwezige leefstijl(en) 

en de fysieke verschijningsvorm. De huidige middenklasse blijft 

niet twintig jaar op dezelfde plek wonen, maar is veranderd in een 

mobiele woonconsument, die de ene jarendertigbuurt inwisselt voor 

de andere. Tegelijkertijd willen deze nieuwe producenten niet alleen 

elkaar ontmoeten in de bibliotheek en elkaar vermijden op straat. 

Zij hebben andere ideeën over de inrichting van de sociale ruimte in 

de stadswijk.

Nieuwe producenten van de openbare ruimte

Als het aan de overheid ligt, zal de rol van deze nieuwe stakeholders 

alleen maar toenemen (VROM, OCW e.a., 2002). Zij worden daarom 
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in toenemende mate in de gelegenheid gesteld om hun zoektocht 

naar herbergzaamheid fysiek vorm te geven. Projectontwikkelaars 

en burgers kiezen vaker voor homogeniteit. Om zich thuis te voelen 

in een gemengde stadswijk worden plekken gedeeltelijk afgeslo‑

ten of toegeëigend, in verschillende gradaties. Er ontstaan vanuit 

privaat initiatief nieuwe tussenvormen van openbaarheid. We 

onderscheiden hier drie verschillende tendensen in het overdragen 

van het beheer en de vormgeving aan private partijen: collectivi‑

sering, toe‑eigening en tijdelijk gebruik van de openbare ruimte. 

Collectivisering van de openbare ruimte betekent een verschuiving 

van het eigendom, veelal naar bewoners. Voorbeelden daarvan zijn 

tegenwoordig te vinden in besloten woondomeinen. Bij toe‑eigening 

van de ruimte nemen bepaalde groepen bewoners of ondernemers 

stukken openbare ruimte zelf in beheer. Het tijdelijk gebruik betreft 

het tijdelijk toe‑eigenen van een ruimte, bijvoorbeeld een braaklig‑

gend terrein.

Collectivisering

De collectivisering van de openbare ruimte in de directe woonom‑

geving vindt niet alleen plaats in golfresidenties en woonkastelen 

buiten de stad, ook in stadswijken is er sprake van afgeschermd 

wonen. Het fysieke kenmerk van deze projecten is dat zij onderdeel 

zijn van het stedelijk weefsel, maar tegelijkertijd barrières hebben 

naar het openbaar domein, in de vorm van poorten, steegjes en 

dergelijke. Ook de bewoners wijken af van die in de omringende 

(achterstands)buurt: het betreft vaak projecten in het duurdere 

koopsegment. Het achterliggende idee van gemeenten en corpora‑

ties om dit soort projecten te realiseren was in eerste instantie het 

aantrekken van de middenklasse en de sociale stijgers. Deze trend is 

in verschillende gedaanten waarneembaar; van de cascorenovatie 

van een vrij anoniem woonblok (zoals het Wallisblok te Rotterdam) 

tot een stedelijk hof als de Mariaplaats te Utrecht, of het later in 

dit artikel besproken project Le Medi te Rotterdam. De projecten 

worden doorgaans in de markt gezet voor specifieke doelgroepen 

of leefstijlen: ouderen, creatieven, gezinnen. Het resultaat van deze 

tendens tot collectivisering voor een bepaalde leefstijl is dat op 

projectniveau segregatie ontstaat, maar tegelijkertijd menging op 

de schaal van wijk blijft bestaan. Sterker nog: bewoners wensen juist 
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de nabijheid van de stad en de bijbehorende diversiteit als onderdeel 

van hun woonmilieu.

Collectivisering: Le Medi, woonmilieu voor een leefstijl

Toe-eigening

De verovering van het zogenoemde ‘kijkgroen’ is een tweede trend 

die waar te nemen is in de openbare ruimte van de stadswijk. Dit 
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geldt zowel voor het geësthetiseerde parkgroen van de negentiende‑

eeuwse gordels, als ook voor het ongedifferentieerde groen in de 

naoorlogse stad. Deze openbare groene ruimten in de stadswijk 

worden op verschillende manieren toegeëigend of ‘gepariochali‑

seerd’ (Lofland, 1999), door de bewoners uit de buurt. De binnen‑

tuin tussen drie hoogbouwflats in Overvecht is een voorbeeld dat 

ontwikkeld is vanuit de overheid met een sociale doelstelling. Het 

wordt uitvoeriger beschreven verderop in dit artikel. De snack‑

kiosk Singeldingen te Rotterdam is een ander voorbeeld van het 

toe‑eigenen van het kijkgroen, ditmaal in een historisch park in een 

beschermd stadsgezicht. Het is ontwikkeld vanuit burgerinitiatief in 

combinatie met lokale ondernemers. De vormgeving is low budget; 

de snackkiosk wordt omringd door biertafels en een partytent, 

en is opgevrolijkt met zelfgemaakte kussens en kleden. Ondanks 

dat de eigen groep – het stedelijke gezin met jonge kinderen – het 

meest gebruikmaakt van de kiosk, is de plek nadrukkelijk ook open 

voor anderen. In dit geval zijn er weinig fysieke barrières naar het 

openbaar domein, maar een stukje openbaar domein wordt actiever 

gebruikt: het lege grasveld verandert in een picknickplek.

Tijdelijk gebruik

Het tijdelijk gebruik van braakliggend terrein of lege stedelijke 

plekken is de derde manier waarop burgers of ondernemers hun 

eigen openbare ruimte kunnen vormgeven. In Nederland wordt 

in toenemende mate geëxperimenteerd met het ‘kraken’ van deze 

braakliggende ruimte, zowel bij de herstructurering van oude wij‑

ken als in de nieuwe uitleggebieden. De stichting Creatief Beheer te 

Rotterdam bijvoorbeeld neemt braakliggend terrein in herstructure‑

ringsgebieden tijdelijk in gebruik, met tuinieren en spelen als basis 

(www.creatiefbeheer.nl). Dit kunstenaarscollectief doet niet meer 

dan bewoners de gelegenheid bieden zelf aan de slag te gaan met 

materialen die ze toevallig krijgen van sponsors (zie ook de casus 

verderop in dit artikel). Ook in de uitleggebieden zien we tijdelijk 

gebruik van openbare ruimte. Toen in 2003 de wijk IJburg gebouwd 

werd, besloot de gemeente een tijdelijk strand aan te leggen aan 

de noordkant van het eiland. Op het strand verrees een strandtent 

gerund door een lokale ondernemer (www.blijburg.nl). De vormge‑

ving is onconventioneel en bestaat uit houten planken, graffiti en tij‑

delijke installaties. Het programma bestaat uit een combinatie van 
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muziek, eten en strand, maar ook trouwen en yogales zijn mogelijk. 

De doelgroep is vrij homogeen en bestaat uit jongeren en gezinnen 

met kinderen. Strand Blijburg verschuift over het eiland naargelang 

het bouwprogramma. Uiteindelijk is wel een vaste plek voorzien.

Elk van deze drie strategieën van differentiatie van de openbare 

ruimte beoogt hetzelfde: vermijden van mensen in de directe woon‑

omgeving die een risico vormen voor overlast en het ontmoeten 

van gelijkgestemden bij wie men zich thuis voelt. Van elke strategie 

werken we één voorbeeld verder uit. De voorbeelden laten duidelijk 

zien dat het de producenten van deze openbare ruimten niet puur 

gaat om een leuke inrichting van de ruimte, maar dat die inrichting 

steeds dienstbaar is aan het bevorderen van sociale contacten.

In de Rotterdamse wijk Bospolder staat op de plek van drie gesloopte 

bouwblokken een nieuw woonblok met 93 middeldure koopwonin‑

gen opgeleverd in mediterraan‑Arabische stijl: Le Medi. Het concept 

is door de markt ontwikkeld. Een deel van de woningen ligt aan 

kleurige binnenstraten, die het oude stratenpatroon volgen, maar 

die nu met poorten zijn afgesloten. In het midden van het complex 

ligt een elegant plein met bankjes en een waterpartij. De vormge‑

ving biedt gradaties van geborgenheid en afscherming van vreemd 

gezelschap waar bewoners niet in willen verkeren. De straten om 

Le Medi heen zijn volledig openbaar en de bewoners van Le Medi 

hebben geen invloed op wie zich daar bevindt. Hoewel het bin‑

nenterrein officieel ook openbare ruimte is, vormt de monumentale 

hoofdpoort met een hek, dat overdag dichtstaat en ’s avonds ook nog 

eens op slot gaat, een psychologische barrière. De andere poorten 

zijn minder imposant vormgegeven en daardoor minder afwerend, 

maar ook deze poorten hebben een hek dat dicht is. Deze vormge‑

ving schermt het centrale binnenplein en de binnenstraten effectief 

af voor het grote publiek en maakt ze primair tot het domein van de 

bewoners.

Klantenonderzoek wees uit dat hier stedelijke gezinnen van buiten 

de wijk met een middeninkomen op af zouden komen: een mix van 

allochtone en autochtone Nederlanders, hoogopgeleid, creatief en 

cultureel geïnteresseerd. De meeste kopers komen van buiten de 

wijk en hun profiel sluit naadloos aan bij de voorspelling. Uit citaten 

van kopers blijkt waardering, zowel voor de uiteenlopende maat‑

schappelijke en culturele achtergronden van hun medebewoners als 

voor de gedeelde leefstijl die getypeerd wordt door veel onderling 

contact. Een bijna dorpse vertrouwdheid met elkaar midden in de 
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grote stad. Ook zijn bewoners blij (weer) in de stad te wonen met alle 

voorzieningen onder handbereik.

Bospolder is ondanks ingrijpende herstructurering van de woning‑

voorraad nog steeds een van de armste wijken van de stad. Opval‑

lend is dat in de vormgeving van Le Medi de omringende wijk niet is 

weggemoffeld. Vanaf het binnenplein en de binnenstraten hebben 

de bewoners duidelijk zicht op het aangrenzende bedrijventerrein 

en de sociale huurwoningen aan de overkant van de straat. De 

visuele verbondenheid met de omliggende stadswijk is intact geble‑

ven. De bevolking van Bospolder is in overgrote meerderheid van 

buitenlandse afkomst. De middenklassenbewoners van Le Medi 

waarderen de etnische diversiteit, maar tegelijkertijd zijn er grenzen 

aan de mate waarin zij met de problemen van een achterstandswijk 

geconfronteerd willen worden. Zij vinden het een groot voordeel dat 

er hekken om Le Medi staan die ’s avonds op slot gaan: ‘Hier lopen 

zo verschrikkelijk veel idioten. Dat is ook echt iets wat een beetje 

typerend voor de stad is. Ik bedoel: dat zorgt voor leven maar je 

moet ook mensen buiten houden.’ En zo werkt het ook: desgevraagd 

antwoordde een overbuurvrouw dat ze niet dacht dat ze daar naar 

binnen mocht (Jonker, 2008; Creatief Beheer, 2005; ERA Bouw, 

2008; Meier, 2009). Deze bewoners hanteren dus een strategie van 

ontmoeten en vermijden. Ze willen graag wonen in een cultureel 

heterogeen stadsmilieu en tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan 

van woonkwaliteit in de vorm van rust, veiligheid en vrijwaring 

van overlast. De oplossing die de producenten van Le Medi voor 

dat dilemma hebben gevonden, is gelegen in differentiatie van de 

openbare ruimte in domeinen met een toenemende controle over 

het publiek dat er komt. Aldus realiseren zij een herbergzame plek 

voor gelijkgestemden midden in de achterstandswijk.

Toe-eigening: het ACA-complex, een binnentuin voor flatbewoners

In de Utrechtse wijk Overvecht staan hoogbouwflats als een hoef‑

ijzer rondom een binnenterrein met kijkgroen. In 2006 is in de 

wijk Overvecht‑Zuid het project ‘Van binnen naar buiten’ van start 

gegaan om meer te maken van dit kijkgroen. Het project betrof drie 

hoogbouwflats aan de Atlas‑, Centaurus‑ en Apollodreef, kortweg 

het ACA‑complex. Uit huisbezoeken bleek dat de onvoorspelbaar‑

heid van de publieke ruimte in hun directe woonomgeving en het 

gebrek aan controle over wie daar komen voor veel flatbewoners een 
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groot probleem vormen (Krijnen, 2008). Buiten hun deur worden zij 

geconfronteerd met een ‘onbetrouwbare buurt’, waar ze de mensen 

niet kennen en niet vertrouwen (Reijndorp, 2004). De sociaal‑cul‑

turele heterogeniteit boezemt angst in en van geborgenheid is geen 

sprake. Het ligt ook niet in de macht van deze sociaal kwetsbare 

bewoners om daar zelf wat aan te doen. De gemeente ontwikkelde 

samen met anderen een tweevoudige strategie voor een meer 

herbergzame woonomgeving: enerzijds het weren van vreemde 

gebruikers uit de directe woonomgeving door differentiatie van de 

openbare groene ruimte tussen de flats en anderzijds een reductie 

van de onbekendheid in de woonomgeving door flatbewoners in 

contact te brengen met hun buren. Op de begane grond werd een 

‘buurtflat’ gereserveerd voor bewonersactiviteiten, waardoor bewo‑

ners elkaar leerden kennen. Bovendien zijn bewoners uitgenodigd 

om mee te denken en mee te helpen bij de nieuwe inrichting van 

het binnenterrein. Het idee van een decorgazon werd verlaten: zo 

veel mogelijk flatbewoners zouden van het binnenterrein gebruik 

moeten gaan maken en zich ook verantwoordelijk moeten gaan voe‑

len voor ‘hun’ tuin. De open kant van het hoefijzer werd afgesloten 

met een visuele barrière van heuveltjes en hoge hagen. De verdere 

inrichting is zo gekozen dat de verschillende activiteiten van kinde‑

ren en volwassenen elkaar niet in de weg zitten. Door de heuvels en 

de beplanting heeft het binnenterrein een beslotenheid gekregen 

die het voorheen miste en die duidelijk afwijkt van de onbestemde 

groenstroken rondom de wegen en de gazons tussen de andere 

hoogbouwflats.

Uiteindelijk heeft maar een handjevol flatbewoners, vooral kin‑

deren, geholpen bij de herinrichting van het binnenterrein. Het 

werk aan het binnenterrein heeft dus niet veel flatbewoners nader 

tot elkaar gebracht. De buurtflat wel. De buurtflat is in feite een 

verdere differentiatie van de publieke ruimte naar een nog intie‑

mere ruimte, waar flatbewoners zich thuis voelen (Planbureau voor 

de Leefomgeving, 2010). Wat betreft het binnenterrein: de visuele 

afscherming blijkt voldoende om andere buurtbewoners en met 

name overlastgevende jongeren te weren. In die zin is de onbe‑

trouwbaarheid afgenomen. Een andere vraag is of het binnenterrein 

nu ook een herbergzame omgeving biedt voor de flatbewoners waar 

zij gelijkgestemden ontmoeten. Het blijkt dat eigenlijk alleen enkele 

moeders van Marokkaanse afkomst en in mindere mate moeders uit 

andere etnische minderheden er een ontmoetingsplek van gemaakt 
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hebben. Er dreigt uitsluiting omdat een aantal Marokkaanse kinde‑

ren zo dominant is dat zij andere gebruikers van het binnenterrein 

afschrikken. Oudere flatbewoners van Nederlandse afkomst ziet 

men er nooit. Wellicht is voor de gewenste geborgenheid meer nodig 

dan alleen het toewijzen van een plek. De bewoners moeten zich 

de ruimte zelf kunnen toe‑eigenen en zich verbinden met de plek. 

In het ACA‑complex is met een grote invloed van professionele ont‑

werpers een ontwerp gemaakt, dat vervolgens door bewoners alleen 

maar werd uitgevoerd. Bij het proefpark De Punt, het volgende voor‑

beeld dat we bespreken, werd meer overgelaten aan het initiatief van 

de omwonenden zelf.

Tijdelijk gebruik: proefpark De Punt, voor en door buurtbewoners2

De stichting Creatief Beheer te Rotterdam neemt braakliggend 

terrein in herstructureringsgebieden tijdelijk in gebruik. Dit kunste‑

naarscollectief werkt in opdracht van corporaties en de gemeente. 

Een van de terreinen is het proefpark De Punt in de wijk Bospolder, 

waar ook Le Medi ligt. Het proefpark ligt aan de rand van Bospolder 

2	 De	tekst	hierna	is	mede	gebaseerd	op	interviews	van	maart	2008	tot	maart	2009	door	
Maaike	Galle	met	R.	Biemans,	K.	Keijzer,	S.	Pashouwer	en	P.	Kremer	van	Creatief	
Beheer	en	P.	Huiskens	van	De	Werkplaats,	in	het	kader	van	onderzoek	door	het	Planbu-
reau	voor	de	Leefomgeving	naar	interetnische	contacten.
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naast een oud rangeerterrein, dat bestemd is om het echte park te 

worden. Vandaar de naam ‘proefpark’. Het is een terrein van 40 bij 

200 meter en bestemd voor koopwoningen. Zolang er nog niet met 

de bouw begonnen is, staat het terrein onder beheer van Creatief 

Beheer. In 2004 was het een kaalgeslagen terrein. Nu, zes jaar later, 

ligt er dankzij buurtbewoners, schoolkinderen, zakgeldjongeren en 

vele andere vrijwilligers een tuin voor de buurt, waar buurtbewo‑

ners kunnen recreëren, tuinieren, spelen en genieten van natuur. 

Er is niet gewerkt volgens een pasklaar ontwerp, het groeit en ver‑

andert in de tijd en er is volop ruimte voor amateurisme. Er staat nu 

een tuinhuis van plastic golfplaten met een terrasje ervoor, er zijn 

een kippenhok en een duivenhok, zitjes bij een speelveldje voor de 

kleintjes, een barbecue met tafeltjes, een voetbalveldje met pick‑

nicktafels ernaast, een provisorisch volleybalnet, een speeljeep, een 

klimtoren, en daartussen bloemen en planten. Bewoners die willen 

tuinieren, kunnen er een eigen tuintje krijgen. De Punt is maximaal 

toegankelijk, iedereen kan zo het terrein op lopen. Er is geen omhei‑

ning. Ongewenste bezoekers kunnen niet worden geweerd. Alles wat 

er op De Punt gebeurt, wordt dagelijks bijgehouden op een website 

met foto’s, video’s enzovoort, zodat de bewoners hun buurtgenoten 

ook virtueel tegenkomen (www.creatiefbeheer.nl). Langzamerhand 

zijn de omringende bewoners het terrein als een tweede huiskamer 

gaan gebruiken, waar ze gelijkgestemden ontmoeten. Ze drinken 

thee of ze organiseren met elkaar een barbecue, of ze regelen op een 

mooie zomeravond een beamer en vertonen een film voor de buurt 

of kijken samen naar het EK voetbal. ‘Gelijkgestemden’ is dus een 

begrip dat kan variëren van leden van de eigen etnische groepering, 

andere moeders met kleine kinderen, andere liefhebbers van tuinie‑

ren of duiven houden en andere voetbalfans tot andere liefhebbers 

voor een kop koffie in het tuinhuis waar de buurtwerker zetelt.

De Punt werkt beter als een herbergzame plek dan het vorige 

voorbeeld van het ACA‑complex. Wat is het geheim? Waarschijnlijk 

de combinatie van beheer en toe‑eigening. Creatief Beheer heeft 

een buurtwerker en een hovenier in dienst die geregeld op De Punt 

te vinden zijn. Zij geven zo veel mogelijk ruimte aan initiatieven 

en ideeën uit de buurt. Er mag veel. Maar zodra een groep met zijn 

activiteiten anderen wegjaagt, de veiligheid van anderen in gevaar 

brengt of overlast veroorzaakt voor de omwonenden grijpt de 

beheerder in. De buurtwerker gebruikt bovendien zijn netwerk om 

sponsors voor materiaal (een vrachtauto aarde, klinkers, viooltjes, 
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hout) te vinden waarmee de buurtbewoners aan de slag kunnen. 

En daardoor worden ze zelf de inrichters en scheppen zij hun eigen 

herbergzaamheid. Dit blijkt uit kleine dingen. Kinderen in de basis‑

schoolleeftijd zijn hier veiliger dan op andere pleinen in de wijk, 

waar ze gepest kunnen worden door zich vervelende tieners. Maar 

hier leidt de buurtwerker de klierende jongeren af met klusjes en ook 

de bewoners van de aangrenzende koopwoningen letten op de kin‑

deren, wat in deze buurt niet vanzelfsprekend is. Moslimvrouwen 

die bijna nergens naartoe mogen, vinden hier een vertrouwd plekje. 

De groente‑ en bloementuintjes, die iedereen zo leeg zou kunnen 

roven, staan er fleurig bij en buurtbewoners maken ’s avonds graag 

een wandelingetje langs de ‘moestuinboulevard’.

Conclusie

De overheid in Nederland heeft zich in het verleden behalve met 

de inrichting van de fysieke ruimte ook altijd beziggehouden met 

vormgeving van de sociale ruimte. De ambitie van maakbaarheid 

van een gemeenschap door het stedenbouwkundig ontwerp van 

wijken is langzamerhand losgelaten en vervangen door een meer 

pragmatische aanpak, maar de ambitie van social engineering is 

niet verdwenen. Het accent is verlegd van wortelen in de stadswijk 

naar het voorkomen van sociale frictie in de openbare ruimte en 

daarnaast het faciliteren van sociaal contact door het bieden van 

gemeenschapsvoorzieningen.

Tegelijkertijd is de overheid niet langer de enige vormgever van de 

stadswijk en de publieke ruimte in de stadswijk. Woningbouwcorpo‑

raties en marktpartijen worden medeproducenten en onder invloed 

van de wensen van hun klanten verschuift het accent naar de 

directe woonomgeving. De toegenomen heterogeniteit van de stads‑

bevolking heeft haar weerslag op deze directe woonomgeving. Ook 

daar bevindt men zich steeds minder in homogeen en vertrouwd 

gezelschap. We zien als reactie op de afnemende voorspelbaarheid 

van het publiek in de directe woonomgeving ‘tussenvormen van 

openbaarheid’ ontstaan, waarbij de woonomgeving enerzijds wordt 

afgeschermd van het grote publiek en anderzijds geschikt wordt 

gemaakt als ontmoetingsruimte voor gelijkgestemden.

Terwijl de overheid streeft naar veiligheid en leefbaarheid, streeft 

de burger naar herbergzaamheid, in het bijzonder in zijn directe 
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woonomgeving. Daar wil de burger gevrijwaard zijn van mensen 

met gedrag dat hij als overlast ervaart en tegelijkertijd verkeren in 

het gezelschap van mensen met eenzelfde leefstijl. Deze behoefte is 

juist ook in achterstandswijken groot.

De cases laten zien dat het nog steeds mogelijk is de fysieke vormge‑

ving te benutten om een sociale ruimte te creëren, maar dan niet in 

de zin van het oude ideaal van een gemeenschap, maar een sociale 

ruimte gekenmerkt door voorspelbaarheid en herbergzaamheid. Bij 

Le Medi is dat gebeurd doordat de projectontwikkelaar het ontwerp 

bewust heeft afgestemd op een specifieke doelgroep die graag mid‑

den in de stad wilde wonen, maar tegelijkertijd op zoek was naar een 

dorpse vertrouwdheid met hun directe buren. Bij het ACA‑complex 

is het binnenterrein ontworpen als exclusieve ontmoetingsplek 

voor de omringende flatbewoners en is aan de bewoners gevraagd te 

komen helpen bij de aanleg teneinde de anonimiteit tussen buren te 

doorbreken. Bij De Punt staat het sociale proces voorop. Er is geen 

eindbeeld voor de fysieke inrichting. Telkens als een sponsor mate‑

riaal (plantjes, bouwmateriaal) doneert, chartert de buurtwerker 

buurtbewoners om er iets mee te doen. Zo veranderde een braaklig‑

gend stuk niemandsland in de tuin van de buurt, waar een stukje 

van het buitenleven van de buurtbewoners zich afspeelt.

De heterogeniteit in achterstandswijken hoeft geen belemmering te 

zijn voor een aangename woonomgeving wanneer er gezorgd wordt 

voor voldoende diversiteit aan overgangsgebieden tussen openbare 

en private ruimte. Door dit te faciliteren kan de gemeente het ideaal 

van de gemengde buurt combineren met de behoefte van bewoners 

aan minder heterogeniteit en meer gelijkgestemden in hun directe 

woonomgeving. In dit artikel hebben we drie strategieën besproken 

om dit te bereiken: collectiviseren (Le Medi), toe‑eigenen van de 

publieke ruimte (ACA) en tijdelijk gebruik als ontmoetingsplek 

(De Punt). Deze overgangsgebieden vereisen adequaat toezicht en 

beheer door kleinschalige private partijen, want het is geen open 

ruimte meer voor iedereen. De gemeente zal de andere producenten 

van publieke ruimte en met name marktpartijen daar veel meer bij 

moeten betrekken. Le Medi laat zien dat deze goede ontmoetings‑

plekken kunnen maken met uitstraling voor de buurt.
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Tbs‑kliniek Almere: stedelijk 
complex achter een glazen gevel

A. Oosterman*

Jaarlijks wordt door de Bond van Nederlandse Architecten het beste 

gebouw uitgekozen. Het is opmerkelijk dat het afgelopen jaar die eer 

een justitiële instelling toekwam: FPC de Oostvaarderskliniek in 

Almere. Gevangenissen en tbs‑instellingen zijn niet bijster toegan‑

kelijk voor eenieder die daar niet verplicht verblijft of werkt, zodat 

alleen al kennisnemen van het gerealiseerde lastig is. Daarbij lijken 

de dwingende functionele vereisten van zo’n gebouwtype ‘architec‑

tuur’ praktisch uit te sluiten.

Nederland kent een ver ontwikkeld en internationaal toonaange‑

vend beleid voor architectonische kwaliteit. Daar maken instellin‑

gen als het Nederland Architectuurinstituut en subsidiefondsen deel 

van uit, maar ook het College van Rijksadviseurs voor de ruimtelijke 

en cultuurhistorische kwaliteit van Nederland, onder aanvoering 

van de Rijksbouwmeester. Voeg daarbij lokale architectuurcentra 

en stadsarchitecten en de vele prijzen voor uiteenlopende aspec‑

ten (van opdrachtgeverschap tot excellent ontwerp) en het moge 

duidelijk zijn dat er veel aandacht is voor architectuur, ruimte en 

kwaliteit. Er mag dan veel worden gemopperd over de verrommeling 

van Nederland en de onmogelijkheid zonder grote vertraging en 

budgetoverschrijdingen projecten uit te voeren, dit blijft vooralsnog 

een sterke troef.

Ook de justitiële inrichtingen vallen onder dat ‘regime’. Anders dan 

bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn gevangenissen in Neder‑

land onderwerp van specifiek ontwerp en geen ‘bouwdozen’ die 

door commerciële partijen worden geëxploiteerd. Het komt dus niet 

helemaal uit de lucht vallen dat de tbs‑kliniek in Almere, ontworpen 

door Studio M10, nationaal in de prijzen is gevallen en lokaal zelfs 

direct tot gemeentelijk monument is gebombardeerd.

*	 Drs.	Arjen	Oosterman	is	hoofdredacteur	van	VOLUME	magazine	(www.volumeproject.
org).
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Dat is mooi en een felicitatie waard aan de architect als ontwerper 

en aan Justitie en de Rijksgebouwendienst, die dit mogelijk hebben 

gemaakt. Het illustreert eens te meer dat het adagium ‘een gebouw 

is zo goed als z’n opdrachtgever’ geen loze kreet is. Maar wat is dat, 

goede of zelfs ‘beste’ architectuur? En wat is het verband tussen 

architectuur en instelling?

Glazen gevels

Bij aankomst aan de rand van Almere Buiten valt de strakke archi‑

tectuur direct op. Voor wie de functie kent, zal het ontbreken van 

poorten en muren aan de straat verrassen, voor wie niet bekend is 

met die functie vormt alleen het ontbreken van een bedrijfsnaam 

met logo een aanwijzing dat achter de glazen gevels geen chic 

kantoorgebouw schuilgaat. We hebben te maken met een zeer ver‑

zorgde en zorgvuldig ontworpen architectuur, waarbij alle details 

in ogenschouw zijn genomen, zoveel is duidelijk. Neem alleen al 

de ‘overklimbeveiliging’, de uiterst dun uitgevoerde ‘schrikdraden’ 

boven langs de gevel die rollen prikkeldraad, wachttorens, stalen 

punten en hoge betonnen muren – die we van veel buitenlandse 

detentiecentra kennen – overbodig maken. Want al is de inzet van 

de Nederlandse tbs‑voorziening re‑integratie, effectieve afscheiding 

van de maatschappij is toch een eerste vereiste.

Tegelijk maakt die vorm van beveiliging (in combinatie met andere 

technisch geavanceerde systemen) een aanpak van de opgave en 

van het hele complex mogelijk, die gerust het leidend thema van 
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het ontwerp mag worden genoemd: de inzet om voorbij actieve 

en passieve veiligheid ‘de clientèle’ als mens centraal te stellen. 

Over de eerdergenoemde rol van de opdrachtgever gesproken: het 

is een opvatting die in het Programma van Eisen vanaf pagina 

1 naar voren wordt gebracht. Maar het is de visie van de archi‑

tect geweest dat dit uitgangspunt optimaal gestalte zou kunnen 

krijgen in een specifieke combinatie van ruimtelijke organisatie en 

gevelbehandeling.

Zoals het hoofdgebouw aan de straat met zijn glazen gevel in een 

zekere ongenaakbaarheid toch zichtbaarheid en wisselwerking met 

‘de buitenwereld’ mogelijk maakt, zo maken de glazen gevels van de 

cellen en andere verblijfsruimten in het complex een wisselwerking 

met ‘de omgeving’ mogelijk. Een cel is niet alleen die paar vierkante 

meter met een bed en sanitaire voorziening, maar een eenheid met 

een ‘tuintje’, een buiten.

De inzet om het hele complex meer te laten zijn dan een eindeloos 

binnen, waarbij er periodiek kortstondig ‘gelucht’ wordt, sluit hier 

naadloos op aan. Het geheel is opgevat als een verzameling gebou‑

wen met binnen‑ en buitenruimten, tuinen en sportvelden. Het is 

een stedelijk complex, waarbij je als cliënt overdag van je paviljoen 

met nachtverblijf en wooneenheid ‘over straat’ buiten door de 

centrale tuin loopt naar behandeling, werk en recreatie, die zich 

allemaal in het hoofdgebouw bevinden. Daarmee is het verdieping‑

hoge glazen gevelelement, waarin vrijwel alle beveiliging is geïn‑

tegreerd, veel meer dan een esthetische materiaalkeuze; het wordt 

een element dat conditionerend is voor samenhang en functioneren 

van het geheel. Zo bezien is het maken van een ‘glazen gevangenis’ 

geen exhibitionistische daad of een bravourestukje in concurrentie 

met andere ‘iconische gebouwen’, waar de kranten vol mee staan. 

Integendeel, het laat zien dat met modernistische ontwerpprincipes 

(minder is meer; techniek volledig integreren; lucht, licht, zon) mens 

en gebruik centraal kunnen worden gesteld en zo de normaliteit die 

leven heet, werkelijkheid wordt in een streng bewaakte en afge‑

schermde omgeving.

Het valt te prijzen dat de opdrachtgever welwillend tegenover 

dit onconventionele en precedentloze voorstel van de architect 

heeft gestaan, maar het heeft heel wat vasthoudendheid, over‑

redingskracht en vakmanschap van de ontwerper, Martien Jansen, 

gevraagd om in het jarenlange proces van ontwerp en uiteindelijk 

aanbesteding dit ongeschonden door tests, bezuinigingen en 
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uitvoeringsbezwaren te loodsen. En dat het complex binnen budget 

kon worden uitgevoerd, mag daarbij niet onvermeld blijven.

Architectuur is het scheppen van orde, ook als die wanordelijk oogt, 

zoals in de ontwerpen van Frank Gehry of sommige zogenoemde 

‘deconstructivistische’ architecten. Architectuur is daarin niet 

vrijblijvend. Architectuur creëert en maakt mogelijk, maar beperkt 

ook. Het een kan niet zonder het ander. Ontwerpen is kiezen en 

reduceren en in de ontwerpbenadering van Martien Jansen gaat 

dat reduceren door tot er een kern gevonden is die weer tal van 

mogelijk heden in zich bergt.

Verzorgde kantoorsfeer

Het hoofdgebouw bestaat uit twee lagen, met op de begane grond 

allerlei gemeenschappelijke functies (werkplaatsen, sportzaal, 

kantine, groepsactiviteiten) en op de verdieping kantoren en spreek‑

kamers. Alle ruimten liggen aan de gevel en dus aan een gemeen‑

schappelijk middengebied, dat als plein en passage functioneert. 

Het levert een uiterst overzichtelijke, lichte en daardoor heldere 

opzet op. Hier heeft het complex in opzet ook het meest weg van 

de panoptische principes die in veel gevangenissen en klinieken 

gelden. Er is een controlerende bovenwereld en een gereguleerde 

benedenwereld. Het karakter van de begane grond, vooral door 

de open situering van de kantine, maar ook door toepassing van 

een ‘warm’ materiaal als hout voor deuren en speciale elementen, 

ontneemt het complex de ‘controle‑esthetiek’ en introduceert een 

verzorgde kantoorsfeer die de aandacht verlegt van behandeling 

en uitsluiting naar maatschappelijke volwaardigheid. Hier geen 

ironie à la De Schie (Rotterdam), waar de deurgrepen van de cellen 

verdacht veel lijken op die van brandkastdeuren. Maar hier ook 

geen ontkenning van het gesloten karakter van de instelling, zoals 

in sommige psychiatrische klinieken. Of zoals in ’s lands eerste 

stedelijke1 gevangenis – de Bijlmerbajes – waar de van veiligheids‑

glas voorziene ‘hoteltorens’ menig uitbraakpoging beleefden tot er 

1	 Stedelijk	in	de	zin	van	de	gebouwtypologie:	geen	klassieke	gevangenisopzet,	maar	een	
serie	onderling	gekoppelde	hoogbouwflats,	en	in	de	zin	van	omgevingsrelaties:	geen	
oriëntatie	van	de	cellen	op	het	complex	zelf	(naar	binnen	gekeerd	of	gericht	op	de	om-
muring),	maar	in	directe	zichtrelatie	met	de	wijdere	omgeving.
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gewoon weer tralies voor de vensters werden aangebracht. Zoiets 

als een bruin café of een ‘hol’ is er echter niet. Dat zou als object wel 

in te passen zijn, mocht de behoefte daaraan groot blijken of blijven 

na de gewenningsfase die de overgang van oude gebouwen naar 

nieuwe huisvesting altijd met zich meebrengt (Almere vervangt 

de vestigingen in Amsterdam en Utrecht). Maar deze architectuur 

verschaft dat niet.

Maar wat er wel wordt geleverd, is opvallend verzorgd. Neem die 

tralies. Op een aantal plekken is om praktische redenen gekozen 

voor stalen roosters als extra beveiligingslaag. Die roosters bestaan 

niet uit de gebruikelijke ronde staven (tralies), maar zijn samen‑

gesteld uit stalen ‘louvres’ die het doorzicht minimaal beperken 

en tegelijk geen twijfel laten over binnen en buiten, over grens en 

toegankelijkheid. Of neem de passages tussen de paviljoens. De 

betonnen wanden zijn van een profilering voorzien waardoor het 

daglicht een wisselend spel van ritme en reeks speelt, maar ze zijn 

bij de hoven ook van sleuven voorzien die enig doorzicht en contact 

tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ mogelijk maken. Het complex bestaat zo 

min mogelijk uit in zichzelf besloten werelden. Waar mogelijk valt te 

ervaren dat een ruimte deel uitmaakt van een groter geheel, van een 

wereld. Dit heeft zijn grenzen, zoals in de isoleercellen. Daar valt 

slechts daglicht toe te laten, verder niets. Zoals de extra beveiligde 

afdelingen zijn voorzien van een geheel gesloten binnenterrein, 

waarbij de binnengevels hoger zijn opgetrokken en van een extra 

overklimbeveiliging werden voorzien.

Het centraal stellen van de mens gebeurt zonder sentimentaliteit. 

Een muur is een muur, een isoleercel een totaal afgescheiden omge‑

ving. Dat wordt niet verhuld. Wel wordt er architectonisch slim met 

de opgave omgesprongen. Zo bestaan de paviljoens uit twee paral‑

lelle eenheden, elk beginnend met gemeenschappelijke ruimten 

(keuken, zit‑/eetkamer), die overgaan in de gang met slaapcellen. 

Die verblijven liggen aan de gevel en aan de andere kant van de twee 

gangen, aan de middenzone van het gebouw liggen voorzieningen 

als was‑ en droogruimte, linnenkamer, hobbykamer enzovoort. 

Die ruimten in de middenzone ontvangen hun licht van boven, 

waardoor een efficiënte bouwopzet mogelijk wordt. Gevels (en zeker 

gevels in dit soort gebouwen) zijn duur, dus hoe meer oppervlak 

omsloten kan worden, des te gunstiger dat is voor de bouwsom.

De gebruikers hebben met dit soort overwegingen niets van doen. 

Die hebben te maken met het gebruik en het functioneren. In 
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gesprekken met medewerkers en een enkele terbeschikkinggestelde 

enkele maanden na de opening werd er allereerst gemopperd. De 

luchtbehandeling in het hoofdgebouw functioneerde nog niet goed, 

waardoor de zomerse temperaturen konden oplopen, de hoeveel‑

heid beschikbare ruimte per activiteit bleek beperkter dan gehoopt, 

en er was meer. Het waren deels signalen van ontheemdheid, die 

een verhuizing, een verandering van leefomgeving altijd met zich 

meebrengt. Maar met enig doorvragen bleek steeds dat het karakter 

en de ruimtelijke organisatie van het geheel zeer positief werden 

beoordeeld.

Als een architect veel vorm bedenkt en ongewone materialen toe‑

past, is het niet moeilijk het resultaat als bijzonder te karakteriseren. 

Als het gebodene strak en eenvoudig oogt, is het iets meer werk om 

de intelligentie en kwaliteit te achterhalen. In het optimaliseren van 

de gekozen uitgangspunten is dit ontwerp bijzonder en voorbeeldig, 

in de interpretatie van die uitgangspunten overtuigend. Maar wat 

dit complex voor mij vooral bijzonder maakt, is dat ‘jenzeits von Gut 

und Böse’ de architect erin geslaagd is zowel een goed functione‑

rende oplossing voor een opgave te produceren als te demonstreren 

dat architectuur daarin geen toegevoegde waarde is (wat suggereert 

dat het ook wel zonder kan), maar een conditionerende.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial 

policy. The section Summaries contains abstracts of the interna‑

tionally most relevant articles of each issue. The central theme of 

this issue (no. 5, 2010) is Architecture and security.

The architect is to blame! The role of city planning, architecture 
and local government in the 2005 riots in the French suburbs
W. Vanstiphout

Is the design of a city a decisive factor in the development of violent 

behavior by its inhabitants? The discussion following the 2005 riots 

in the French suburbs shows that many blame the concept of La 

Ville Radieuse and its most famous founding father, the architect 

Le Corbusier, for the social degeneration of the banlieues. For some 

critics, like the British author Theodore Dalrymple, this ‘totalitar‑

ian’ architecture symbolizes the evil of the welfare state with its 

social security, mass immigration, egalitarism and its elites with 

their blindness for the threat to the western Enlightenment values 

coming from these ‘black’ suburbs. However, the truth of urban 

development is that cities are fundamentally unpredictable. After 

several generations a building will be used in a completely different 

way than perceived, by people whose existence one wasn’t aware of 

and in a social context one couldn’t have predicted. This ‘natural’ 

development is labeled as the failure of a project, often leading to 

a policy of repression and demolition. However, local politicians, 

project developers and architects should realize that it’s not their 

actions that determine the development of cities, but the way the 

inhabitants use and interpret their environment. They create their 

own city. Instead of replacing the inhabitants by demolishing their 

houses, we probably have no other choice than getting to know 

these quarters better and renovate these together with and for the 

local inhabitants.
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Amsterdam Noord: From social to spatial engineering
M. Oudenampsen

The question of social engineering is an important aspect of debates 

on security: up to what point can undesired behavior be corrected, 

prevented or diminished? To what extent is human behavior mal‑

leable? This article is a reflection on the development of social 

engineering, through the lense of the developments in the north of 

Amsterdam. It is an area that can be seen as a laboratory, a testing 

ground for the social democratic dream to create a new man, by 

uplifting and disciplining the urban poor. The central thesis is that 

the present redevelopment of Amsterdam Noord is predicated upon 

a shift in governmental strategy: from social engineering to spatial 

engineering. Location is arguably no longer used to uplift the popu‑

lation, presently the social composition of the population is being 

changed to uplift the location.

The new military urbanism
S. Graham

It is now well established that both the ‘war on terror’ and its 

descendents have been heavily constituted through highly urban 

discourses, materialities and practices. This article ‑ deliberately 

transdisciplinary, synthetical and polemical in scope ‑ seeks to 

demonstrate that new ideologies of permanent and boundless war 

are radically intensifying the militarization of urban life in the 

contemporary period. By engaging with Michel Foucault’s concept 

of the ‘boomerang effect’, this paper delineates the ways in which 

contemporary processes of militarisation ‑ which surround what 

I label the ‘new military urbanism’ ‑ raise fundamental questions 

for critical urban and political scholarship because of the ways in 

which they work to normalise the permanent targeting of everyday 

urban sites, circulations, and populations. Focusing primarily on 

US military security and military doctrine, culture and technology, 

this paper explores four of the new military urbanism’s inter‑related 

foundations in detail. These are: the deep Foucauldian boomerangs 

linking experimentation with new architectures and technologies 

of control in war‑zone and domestic cities; the emerging urban 

political economies of the ‘security’ industries; the ways in which 

practices and discourses of political violence and securitisation 

permeate the everyday infrastructures of cities; and the cultural 

performances of militarised media consumption. The paper 
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concludes by identifying emerging counter‑political and counter‑

geographic activism as it seeks to challenge the normalization of the 

new military urbanism.

Business Improvement Districts; an exploratory study of 
the governing of security in the Alexandrium shopping mall 
(Rotterdam)
P. Van Calster, M.B. Schuilenburg and R. Guitjens

Where formerly the government had the monopoly on the governing 

of security, it seems that there has been a shift taking place towards 

a more horizontal security care. The government has stopped being 

the only organizer and executor of issues of security. Private com‑

panies increasingly take over the government’s responsibilities. 

This is also the case in the Dutch shopping centre Alexandrium. 

Alexandrium is one of the first examples in the Netherlands of a 

Business Improvement District. Nowadays entrepreneurs decide 

which activities are organized and which projects are being set up 

in order to keep the area ‘clean and safe’. On the basis of 43 in‑depth 

interviews the authors show that not all parties involved are opti‑

mistic about this development. Main point of attention is the lack of 

cooperation between the entrepreneurs and the police. Moreover, 

they express the feeling that the shopping area has become less safe 

in the past years.

Nuisance on the square; the architecture of public space
N.Boonstra and M. Ham

Public spaces are often seen by policy makers en researches as plac‑

es that are essential for a social cohesive society. In daily life public 

spaces tend to be jungles where citizens rather stay away. Research 

in Rotterdam shows that much people indeed do not feel at home on 

‘their’ squares. This situation can be improved by another view on 

the fysical construction of public spaces and squares in particular. 

Places where you can only play soccer are often confiscated by one 

group. For instance benches can make a place more attractive for 

different groups.

The sheltering space of the neighbourhood
L. Bijlsma, M. Galle and J. Tennekes

In recent years there is an increasing trend towards semi‑public 

space. This article seeks to explain this trend. As the heterogeneity 
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of society grows, it becomes more difficult to deal with differ‑

ent groups within one’s living environment. Residents prefer a 

sheltering living environment that attracts similar groups and 

excludes those they would rather avoid. Social engineering through 

 architecture has a long history: municipalities used to combine the 

design of neighbourhoods and public spaces with a social agenda 

of community building. Later, as society evolved, the prevention of 

friction between people and the creation of public meeting places 

became leading principles, but never exclusion. However, public 

housing associations and developers are increasingly accommodat‑

ing preferences for sheltered living environments by the creation of 

collective space, appropriating public space and the temporary use 

of undeveloped space. Three cases illustrate this.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.archined.nl
Dé architectuursite van Nederland is een website voor de beroeps‑

groep architecten en liefhebbers van architectuur. De website heeft 

een eigen redactie en een uitgebreid correspondentennetwerk. 

Dagelijks nieuws en achtergronden over ontwikkelingen op het 

gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur 

in Nederland. Daarnaast een overzicht van Nederlandse ruimtelijk 

ontwerpbureaus en ontwerpgerelateerde instellingen en bedrijven, 

een vacaturebank, een agenda met tentoonstellingen en lezingen en 

dergelijke, een prijsvraagagenda, een overzicht van architectuur‑

boeken en tijdschriften, een societyrubriek en opiniepagina’s.

www.nai.nl
Website van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in 

Rotterdam. Het NAi is een archief, museum, bibliotheek en cultu‑

reel podium in een. In het NAi worden belangrijke archieven en 

collecties van Nederlandse architecten van na 1800 bewaard en toe‑

gankelijk gemaakt voor het publiek.

www.gated‑communities.de
Deze Engelstalige website wil graag de spil zijn van een interna‑

tionaal netwerk van onderzoekers die zich bezighouden met het 

fenomeen gated communities, maar de informatie oogt verouderd. 

Links naar publicaties en conferenties.

www.pbl.nl/nl/index.html
De website van het Planbureau voor de Leefomgeving bestrijkt een 

beleidsterrein dat veel breder is dan alleen ruimtelijke ordening. De 

site biedt toegang tot onderzoeksrapporten en monitors, bijvoor‑

beeld de Monitor Nota Ruimte 2010:

www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/monitor-nota-ruimte-2010.html, 

en fungeert als portal voor websites die deelterreinen bestrijken. 

Bijvoorbeeld het Compendium voor de Leefomgeving, 
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www.compendiumvoordeleefomgeving.nl, dat toegang biedt tot 

dossiers over steden en stedelijke netwerken, externe veiligheid, de 

herontwikkeling van bedrijfsterreinen en woongebieden enzovoort.

www.vromraad.nl
Website van de VROM‑raad, die regering en parlement adviseert 

over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het 

gebied van wonen, ruimte en milieu. Informatie over projecten en 

het werkprogramma van de raad en online toegang tot rapporten en 

adviezen.

www.cruyff‑foundation.org
Op de website van de Johan Cruyff‑foundation is onder andere 

informatie te vinden over de Cruyff‑courts, de buurtsportveldjes die 

op tal van plaatsen in Nederland en inmiddels ook in het buitenland 

zijn aangelegd. In dezelfde lijn liggen de activiteiten van de Richard 

Krajicek‑foundation, zie www.krajicek.nl/playgrounds/default.asp.

www.tandf.co.uk/journals/offers/cjut
Het Journal of Urban Technology publiceert artikelen over recente 

ontwikkelingen in stedelijke technologieën. Ook de geschiede‑

nis van die technologieën en de politieke, economische, milieu‑, 

esthetische en ethische effecten daarvan krijgen aandacht in het 

tijdschrift. Een deel van de artikelen is gratis online beschikbaar.
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Congresagenda

4 en 5 september Police, Policing, Policy and the City

7‑10 september EFCAP 2010

8 september Meisjes en zelfdestructief gedrag

8‑11 september ESC conference Crime and criminology

16 september Verslavingszorg

16‑17 september Policing the Dutch and Belgium empires

22 september Cultuurgerelateerde problematiek bij 

   allochtone meisjes

24 september De aanpak van de hypotheekfraude

27 september Het goed afwegen van lokaal veiligheidsbeleid

29 september Stedelijke vitaliteit

1 oktober  Policing in Europe

8 oktober  Migratie, etniciteit en criminaliteit

28‑29 oktober De doodstraf voorbij

26 november Interstedelijke Criminologie Dag

8 december  Evidence‑based policing

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Police, Policing, Policy and the City
For the occasion of the annual ESC Conference, many scholars 

come from around Europe and beyond to meet and interchange 

scientific knowledge on Police, Policing, Policy and the City. The 

Law faculty of the Ghent University takes advantage of the opportu‑

nity to organize a small preconference. The main goal is to discuss 

papers with regard to an interesting compilation of social tenden‑

cies and their impact on Police, Policing and Policy and the City 

in an informal setting with a limited number of guests. Keynote 

speakers are among others Eric Coryn (Institute for Geography, 

Brussels University) and Jack Greene (College of Criminal Justice, 

Northeastern University, USA). For this conference a book is put 

together with the contributions of the keynote speakers, published 

by Boom Juridische uitgevers and distributed by Willan Publishing.

Datum: 4 en 5 september 2010

Locatie: Universiteit van Gent, Rechtenfaculteit

Informatie en aanmelding: www.sva.ugent.be/admin/intern/ 

Financien/Invitation%20preconference.pdf
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EFCAP 2010
2nd International Congress of the European Association for Forensic 

Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved 

Professions. Keynote speakers are among others Theo Doreleijers 

(Free University, Amsterdam), James Blair (National Institute 

of Mental Health, Bethesda, USA), Adrian Raine (University of 

Pennsylvania, Philadelphia, USA), Volker Dittmann (Psychiatric 

University Clinic Basel), Terje Ogden (University of Oslo) and Robert 

Vermeiren (University of Leiden).

Datum: 7‑10 september 2010

Locatie: Bazel, Zwitserland

Informatie en aanmelding: www.efcap2010.ch

Meisjes en zelfdestructief gedrag
Meisjes uiten psychische problemen vaker dan jongens in interna‑

liserend gedrag, zoals depressie, extreem lijnen of zichzelf snijden. 

Ook seksueel risicovol gedrag komt veel voor. Het herkennen en 

bespreken van zelfdestructief gedrag en het vinden van de juiste 

hulp zijn bijzonder moeilijk. Bij allochtone meisjes spelen boven‑

dien cultuur‑ en religiespecifieke factoren een rol. Op het landelijke 

congres van 8 september is veel aandacht voor samenwerking tus‑

sen onderwijs, jeugdzorg en jeugd‑ggz. In de parallelsessies wordt 

gesproken over geschikte begeleidings‑ en behandelingsvormen 

bij eetstoornissen en seksueel grensoverschrijdend gedrag (onder 

andere loverboys). Sprekers zijn onder anderen Erik‑Jan de Wilde 

(NJI), Hanneke Felten (Movisie) en de kinder‑ en jeugdpsychiater Jet 

Roobol.

Datum: 8 september 2010

Locatie: Utrecht, Jaarbeurs, Beatrixgebouw

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/Meisjes/

informatie

ESC conference Crime and criminology: From individuals to 
 organizations
Crime and criminology are both in a perpetual movement. Crime 

is constantly evolving, in interaction with criminal policies and/or 

new opportunities. Criminology as a science and criminologists as 

professionals have to follow these evolutions, trying to be as close as 

possible to the criminal reality.
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In the beginning of the 21st century, in Europe and anywhere else, 

crime could be committed by a single person or by  individuals 

linked by various kinds of relationships. If the organizational 

dimension is more and more regularly integrated in criminological 

researches, it still sometimes appears as being opposed to a more 

‘traditional criminology’ that is focused on the study of the indi‑

vidual criminal behaviors. The ESC 2010 Annual Conference will try 

to overcome this opposition by fostering a criminology that works 

on this double level of analysis (individual – organizational) and 

also by stimulating bridges between them. Following the tradition 

of the European Society of Criminology, the 2010 Annual Confer‑

ence will embrace most of the issues about crime, crime prevention 

and deviance. It will also try to enhance exchanges and cooperation 

between scholars, academics and other institutions (both public 

and private).

Datum: 8‑11 september 2010

Locatie: Luik, België

Informatie en aanmelding: www.eurocrim2010.com

Verslavingszorg
De verslavingszorg is in beweging. Zo zijn eind 2009 de eerste 

Europese verslavingsartsen afgestudeerd en wordt er volop onder‑

zoek gedaan naar betere behandelmethoden en nieuwe vormen van 

verslaving, zoals gaming en internet. Er is steeds meer aandacht 

voor zingeving in behandeling en vervolgzorg. Op deze tweede 

landelijke studiedag Verslavingszorg wordt ingegaan op actuele 

ontwikkelingen en zorg voor speciale groepen verslaafde cliënten. 

’s Ochtends wordt gesproken over de wijze waarop verslavingszorg 

en ggz‑instellingen kennis kunnen uitwisselen, hoe zingeving en 

spiritualiteit kunnen helpen in het doorgronden van de achter‑

grond van een verslaving, en welke rol ex‑cliënten kunnen spelen 

als beleidsadviseur. In de middag zijn er parallelsessies die dieper 

ingaan op de risicogroep ouderen, methodieken voor de behan‑

deling van cliënten met een dubbele diagnose, vervolgzorg en 

gameverslaving.

Sprekers zijn onder anderen Dike van de Mheen (hoogleraar 

Verslavingsonderzoek Erasmus Universiteit), Evelien Joosten (GGZ 

NML), Maartje Romme (Stichting Recovery Network) en Sylvia Mac 

Gillavry (WMO‑adviesraad).
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Datum: 16 september 2010

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/

verslavingszorg/informatie

Policing the Dutch and Belgium empires
This third GERN‑(post)colonial policing workshop focuses on the 

organization, methods and effects of policing, surveillance and 

incarceration in the (former) Dutch and Belgium empires, in the 

context of (post)colonial state formation, local political transforma‑

tions and international security politics.

General questions are: how did the institutions of policing, surveil‑

lance and incarceration function within the context of (post)colo‑

nial state formation or during periods of political transformation? 

How were they informed by ‘metropolition’, colonial or local means 

and notions of policing and security? And how were they influenced 

by international security politics? The aim of the workshop is to get 

further insight in the questions how the (post)colonial state was 

embedded in society through its security politics, and what was 

colonial about colonial policing and surveillance.

Datum: 16‑17 september 2010

Locatie: Leiden, KITLV

Informatie en aanmelding: www2.le.ac.uk/departments/urbanhis‑

tory/news/news_pdfs/2010sept/gern‑cfp.pdf en Marieke Bloem‑

bergen (KITLV): bloembergen@kitlv.nl of Margo de Koster (UCL): 

margo.dekoster@uclouvain.be

Cultuurgerelateerde problematiek bij allochtone meisjes
In aansluiting op de studiedag ‘Meisjes en zelfdestructief gedrag’ 

vindt deze themamiddag plaats over problemen bij allochtone mei‑

den. Tradities, cultuur, religie en daaruit voortvloeiende zaken als 

eerwraak, uithuwelijking, maar ook de andere moraal ten opzichte 

van seksualiteit/de andere sekse hebben sterke invloed op de 

psychische gezondheid van allochtone meisjes. Inzicht in deze cul‑

tuur‑ en religiespecifieke factoren geeft professionals meer begrip 

en handvatten om te signaleren en te helpen. Sprekers zijn onder 

anderen Indra Boedjarath (Mikado Kenniscentrum), Gonneke 

Stevens (UU), Iety Joris (projectleider eergerelateerd geweld).

Datum: 22 september 2010
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Locatie: Utrecht, Jaarbeurs, Beatrixgebouw

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/

Allochtone_Meisjes/informatie

De aanpak van de hypotheekfraude
Hypotheekfraude is een aanhoudend en zich uitbreidend probleem 

en vormt voor banken en verzekeringsbedrijven een grote kosten‑

post. Hypotheekfraude is onlosmakelijk verbonden met fraude in 

onroerend goed en (zware) criminaliteit. Waar traditioneel particu‑

lier woningbezit in saneringswijken veel hoofdbrekens geeft, zien 

we nu in toenemende mate een uitbreiding van hypotheekfraude 

naar bedrijfspanden. Ook is fraude in veel gevallen gelieerd aan 

lieden die actief zijn in drugscriminaliteit en illegale prostitutie. 

Hypotheekfraude draagt zowel een individueel als een georgani‑

seerd karakter. Nadere informatie over sprekers en programma 

volgt op de website van Studiecentrum Kerckebosch.

Datum: 24 september 2010

Locatie: Amsterdam, Regardz Planetarium Gaasperplas

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Het goed afwegen van lokaal veiligheidsbeleid
Het maken en uitvoeren van een weloverwogen integraal lokaal 

veiligheidsbeleid is ingewikkelder geworden onder invloed van 

de noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, ook op het veilig‑

heidsbeleid. Wat zijn de wettelijke taken van gemeenten waar echt 

niet op bezuinigd kan worden? En wat kan wel een onsje minder? 

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad, maar tot op welke hoogte 

heeft de raad daar zeggenschap over? Het congres biedt inzicht in 

de huidige besluitvorming rondom het integrale veiligheidsbeleid 

en de consequenties van de (mogelijke) bezuinigingen. Keynote 

speaker is onder anderen Leon Kuijs, voorzitter van de Raad van 

Hoofdcommissarissen. Nadere info volgt binnenkort.

Datum: 27 september 2010

Locatie: Amersfoort, Regardz Eenhoorn

Informatie en aanmelding: www.smvp.nl en www.hetccv.nl

Stedelijke vitaliteit
De Hogeschool van Amsterdam en uitgeverij Elba Media orga‑

niseren een symposium rond de te verschijnen artikelenbundel 

Stedelijke vitaliteit, ‘Steden zijn lui’ en 32 andere visies op de vitale 
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stad. Sprekers zijn de architect/stedenbouwkundige Peter G. de Bois 

en andere deskundigen, zoals Winy Maas, Chris Kuipers, Gert‑Jan 

Hospers, Eric van Eerdenburg en Ahmed Marcouch. Voorts worden 

deskundigen geïnterviewd uit onder meer Zürich, Londen, Berlijn 

en Helsinki. Het volledige programma zal eind augustus bekend 

worden gemaakt.

Datum: 29 september 2010

Locatie: Amsterdam, HvA, Weesperzijde 190

Informatie en aanmelding: www.vitalestad.

nl/?task=vakdebataanmelden

Policing in Europe – The European Police College
Deze studiedag wil aanknopen bij het Belgische voorzitterschap 

van de Europese Unie gedurende het tweede halfjaar van 2010. Op 

deze studiedag worden de initiatieven die door België naar voren 

worden geschoven in het kader van de werking van de Europese 

Politieacademie (kritisch) belicht. Buitenlandse sprekers zorgen 

voor een duiding vanuit een Europees perspectief.

De academie is een netwerk dat de nationale politieopleidingsinstel‑

lingen omvat die zich richten op de voortgezette vorming van hogere 

politieofficieren. Deelnemers ontvangen het (Engels talige) Cahier 

16 ‘Policing in Europe’, dat door het Centrum voor Politiestudies en 

onze Nederlandse evenknie, de Stichting Maatschappij, Veiligheid 

en Politie, voor deze gelegenheid is samengesteld.

Datum: 1 oktober 2010

Locatie: Brussel

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=50

Migratie, etniciteit en criminaliteit: nieuwe richtingen in weten‑
schappelijk onderzoek
Deze studiemiddag wordt georganiseerd door de Nederlandse 

Vereniging voor Kriminologie (NVK) en Tijdschrift voor crimino‑

logie (TvC). Nadere informatie over het programma volgt op de 

NVK‑website.

Datum: 8 oktober

Locatie: Den Haag, ministerie van Justitie

Informatie en aanmelding: http://www.criminologie.nl/nvk/index.

html
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De doodstraf voorbij; bespiegelingen over straffen
Op 31 oktober 2010 is het 150 jaar geleden dat in Nederland voor het 

laatst de doodstraf werd voltrokken buiten oorlogstijd. Dit vond 

plaats op de Markt in Maastricht. Naar aanleiding van deze his‑

torische gebeurtenis zullen gedurende dit tweedaagse congres in 

Maastricht diverse aspecten van straffen centraal staan. Daarbij 

zal niet uitsluitend worden ingezoomd op de doodstraf, maar op 

straffen in het algemeen. Straf zal vanuit juridisch, (rechts)psycho‑

logisch, medisch, historisch en sociaalwetenschappelijk perspectief 

worden belicht. Keynote speakers tijdens het congres zijn David 

Garland (New York University) en Chrisje Brants (Universiteit 

Utrecht).

Het congres wordt geflankeerd door diverse andere activiteiten, 

zoals een politiek café, een debatavond, een fototentoonstelling, 

films, diverse lezingen en een hoorspel.

Datum: 28‑29 oktober 2010

Locatie: Maastricht, Crowne Plaza Hotel

Informatie en aanmelding: www.law.unimaas.nl/conferences/

dedoodstrafvoorbij

Interstedelijke Criminologie Dag
Dit is een jaarlijks terugkerend symposium georganiseerd door 

criminologie‑studieverenigingen Corpus Delicti, Crime Does Pay 

en Criminologie In Actie. Het doel van de ICD is de criminologische 

kennis bij studenten criminologie, professionals en andere geïnte‑

resseerden te verrijken. Het is de bedoeling dat er op deze dag op 

een interactieve manier wordt kennisgemaakt met een belangrijk, 

interessant criminologisch thema. Het thema van de ICD is dit jaar: 

‘Media en criminaliteit’. Sprekers zijn onder anderen Barbra van 

Gestel (WODC), Martina Althoff en politicus Fred Teeven. Nadere 

info volgt.

Datum: 26 november 2010

Locatie: nog onbekend

Informatie en aanmelding: www.icdag.nl en www.svcia.nl

Evidence‑based policing
In het domein van politie en justitie wordt steeds meer belang 

gehecht aan het voeren van een ‘evidence‑based’ beleid. Dit houdt 

niet alleen in dat er voldoende ‘evidence’ gecreëerd moet worden, 

door het verrichten van kwalitatief hoogstaand onderzoek, het wil 
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ook zeggen dat ‘evidence’ in voldoende mate een vertaling dient te 

vinden naar de praktijk en het beleid binnen politie. Op deze studie‑

dag komen de mogelijkheden en de moeilijkheden op het vlak van 

evidence‑based policing in België en Nederland aan bod. In de och‑

tend wordt een overzicht geboden van wat evidence‑based  policing 

inhoudt, hoe dit kan worden afgebakend, wat de belangrijkste 

terminologie is en wat de moeilijkheden, valkuilen en uitdagingen 

zijn, zowel voor onderzoek als voor beleid, en dit voor België en 

Nederland. In de middag komen cases aan bod en worden concrete 

voorbeelden gegeven van initiatieven waartoe evidence‑based 

beleidsvoering aanleiding heeft gegeven. Hier worden best practices 

aangereikt die voor politie bijzonder belangrijk zijn.

Sprekers zijn onder anderen Brice de Ruyver (Universiteit Gent), 

Christianne de Poot (WODC; HvA/Politieacademie), Eveline de 

Wree (Universiteit Gent), Eddy Balemans (Korpschef Antwerpen), 

Henk Ferwerda (Advies‑ en Onderzoeksgroep Beke) en Johan Denolf 

(Directie bestrijding economische en financiële criminaliteit).

Datum: 8 december 2010

Locatie: Bornem, België

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=51
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WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie‑ en preventie‑

strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechts-

handhaving);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑

daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑

minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits vormen, 

justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts pleging, 
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑

lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De 

geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑thesaurus. 

De oorspronkelijke WODC‑thesaurus is nog te vinden op de WODC‑

website (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop 

‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@min‑

jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder‑

zoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑ 

series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in 

de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact‑

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen 

de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de 

series Cahiers, Memorandum en Factsheets sinds 2007.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Onderzoek en Beleid (O&B)

Aebi, M.F., B. Aubusson 

de Cavarlay, G. Barclay, B. 

Gruszczyńska, S. Harrendorf, 

M. Heiskanen, V. Hysi, V. 

Jaquier, J.-M. Jehle, M. Kil-

lias, O. Shostko, P. Smit, R. 

Þórisdóttir

European sourcebook of crime 

and criminal justice statistics – 

2010, fourth edition

2010, O&B 285

Diephuis, B.J. (RvdR), R.J.J. 
Eshuis (WODC), N.E. de Heer‑
de Lange (CBS) (eindred.)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2008; ontwikkelingen en 

samenhangen

2010, O&B 284

Velthoven, B.C.J. van,
C.M. Klein Haarhuis
Geschilbeslechtingsdelta 2009; 

over verloop en afloop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2010, O&B 283

Kruisbergen, E.W., D. de Jong, 
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel; 

regulering, uitvoering 

en resultaten van 

undercovertrajecten

2010, O&B 282

Poot, C.J. de, A. Sonnen‑
schein, m.m.v. M.R.J. Soudijn, 
J.G.M. Bijen, M.W. Verkuylen

Jihadistisch terrorisme in 

Nederland; een beschrijving 

op basis van afgesloten 

opsporingsonderzoeken

2009, O&B 281

Jong, P.O. de, S.E. Zijlstra, 
m.m.v. F.J. van Ommeren, 
A.R. Neerhof, F.A. de Lange
Wikken, wegen en (toch) 

wetgeven; een onderzoek naar de 

hiërarchie en omvang van 

wetgeving in vijf Europese landen

2009, O&B 280

Kalidien, S.N., A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2008; ontwikkelingen en 

samenhangen

2009, O&B 279

Klapwijk, A., M. ter Voert
Evaluatie De 

Geschillencommissie 2009

2009, O&B 278

Jennissen, R.P.W.
Criminaliteit, leeftijd en etnici-

teit; over de afwijkende leeftijds-

specifieke criminaliteitscijfers 

van in Nederland verblijvende 

Antillianen en Marokkanen

2009, O&B 277

Laan, A.M. van der, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts, Th.A.H. 
Doreleijers
Criminogene en beschermende 

factoren bij jongeren die een 

basisraadsonderzoek ondergaan; 

een verkennende inventarisatie 
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van de mate van zorg en van 

risico- en beschermende 

factoren gesignaleerd door 

raadsonderzoekers

2009, O&B 276

Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het meten 

van recidive en het vaststellen 

van het succes van strafrechte-

lijke interventies

2009, O&B 275

Ridder, J. de, C.M. Klein 
 Haarhuis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindin-

gen over het functioneren van de 

Commissie Evaluatie Afgesloten 

Strafzaken 2006-2008

2009, O&B 274

Gosselt, J.F., J.J. van Hoof, 
M.D.T. de Jong, B. Dorbeck‑
Jung, M.F. Steehouder
Horen, zien en verkrijgen? Een 

onderzoek naar het functione-

ren van Kijkwijzer en PEGI (Pan 

European Game Information) ter 

bescherming van jongeren tegen 

schadelijke mediabeelden

2009, O&B 273

Gestel, B. van, m.m.v. 
R.F.  Kouwenberg, M.A. Verhoe‑
ven, M.W. Verkuylen
Vastgoed & fout; een analyse van 

twaalf strafrechtelijke opspo-

ringsonderzoeken naar illegale 

en criminele praktijken in de 

woningsector

2008, O&B 272

Eggen, A.Th.J. (CBS), 
S.N.  Kalidien (WODC) 
 (eindred.)

Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2007; 

ontwikkelingen en samenhangen

2008, O&B 271

Kogel, C.H. de
De hersenen in beeld; 

neurobiologisch onderzoek en 

vraagstukken op het gebied van 

verklaring, reductie en preventie 

van criminaliteit

2008, O&B 270

Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for 

converging technologies. Impact 

on the constitutional state and 

the legal order

2008, O&B 269

Laan, A.M. van der,  
L. Vervoorn, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie 

naar emotionele verwerking van 

justitiële vrijheidsbeneming door 

jongeren

2008, O&B 268

Klein Haarhuis, C.M., 
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindin-

gen uit evaluaties van wetten

2008, O&B 267

Guiaux, M., A.H. Uiters, 
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen; 

beleid en de maatschappelijke 

positie in nationaal en interna-

tionaal perspectief

2008, O&B 266

Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006; 

toegankelijkheid, continuïteit en 
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kwaliteit van de dienstverlening

2008, O&B 265

Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten 

criminaliteit en hun daders

2008, O&B 264

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delin-

quenten en forensisch psychia-

trische patiënten; effectiviteit 

en veronderstelde werkzame 

mechanismen

2008, O&B 263

Boom, A. ten, K.F. Kuijpers, 
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van 

delicten; een systematische litera-

tuurstudie naar behoeften zoals 

door slachtoffers zelf geuit

2008, O&B 262

Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur 

2006; toegankelijkheid, continuï-

teit en kwaliteit van de dienst-

verlening

2008, O&B 261

Kunst, M.J.J., S. Schweizer, 
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld, 

posttraumatische stress en 

arbeidsverzuim in penitentiaire 

inrichtingen

2008, O&B 260

Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrech-

telijke Opvang Verslaafden (SOV)

2008, O&B 259

Spapens, A.C.M., H.G. van 
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v. 
C. Miralles Sueiro

De wereld achter de wietteelt

2008, O&B 258

Dijk, J. van, J. van Kesteren, 
P. Smit
Criminal victimisation in inter-

national perspective; key findings 

from the 2004-2005 ICVS and 

EU ICS

2007, O&B 257

Tollenaar, N., R.F. Meijer, 
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom, 
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en 

zeer actieve veelplegers in kaart 

gebracht

2007, O&B 256

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2006; ontwikkelingen en 

samenhangen

2007, O&B 255

Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over 

de werking van interventies ter 

versnelling van civiele procedures

2007, O&B 254

Struiksma, N., J. de Ridder, 
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke 

en strafrechtelijke handhaving 

van milieuwetgeving

2007, O&B 253

Bunt, H.G. van de, E.R. Klee‑
mans
Georganiseerde criminaliteit in 

Nederland; derde rapportage op 

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2007, O&B 252
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Mheen, D. van de, P. Gruter 
(red.)
Helingpraktijken onder de loep; 

impressies van helingcircuits in 

Nederland

2007, O&B 251

Jennissen, R.P.W., J. Oudhof 
(red.)
Ontwikkelingen in de maat-

schappelijke participatie van 

allochtonen; een theoretische 

verdieping en een thematische 

verbreding van de Integratie-

kaart 2006

2007, O&B 250

Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na 

opheffing van het bordeelverbod

2007, O&B 249

Stokkom, B.A.M. van, 
H.J.B. Sackers, J.‑P. Wils
Godslastering, discriminerende 

uitingen wegens godsdienst en 

haatuitingen; een inventarise-

rende studie

2007, O&B 248

WODC‑Cahiers

Kromhout, M.H.C. (WODC), 
T. Liefaard (Universiteit 
Utrecht), A.M. Galloway, 
E.M.Th. Beenakkers, 
B. Kamstra, R. Aidala (WODC)
Tussen beheersing en bege-

leiding; een evaluatie van de 

pilot ‘Beschermde opvang 

risico-AMV’s’

Cahier 2010‑6

Leerkes, A., M. Galloway, 
M. Kromhout
Kiezen tussen twee kwaden; 

determinanten van blijf- en 

terugkeerintenties onder (bijna) 

uitgeprocedeerde asielmigranten

Cahier 2010‑5

Weijters, G.M., P.A. More
De monitor nazorg ex-

gedetineerden; ontwikkeling en 

eerste resultaten

Cahier 2010‑4

Jongste, W.M. de, R.J. Decae
De competentie van enkelvoudige 

kamers in strafzaken verruimd; 

cijfermatige gegevens en 

ervaringen van de rechtspraktijk

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑3

Laan, A.M. van der, M. Blom, 
N. Tollenaar, R. Kea
Trends in de geregistreerde 

jeugdcriminaliteit onder 12- tot 

en met 24-jarigen in de periode 

1996-2007; bevindingen uit de 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑2

Nagtegaal, M.H., J. Mulder
Procesevaluatie van 

de prétherapie voor 

zedendelinquenten in PI Breda

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑1

Nagtegaal, M.H., J. Mulder
In de grondverf zetten; 

planevaluatie van de prétherapie 

voor zedendelinquenten in PI 

Breda
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Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑14

Croes, M.T., G.C. Maas
Geschilbeslechtingsdelta 

midden- en kleinbedrijf; over 

het optreden en afhandelen van 

(potentieel) juridische problemen 

in het midden- en kleinbedrijf

Cahier 2009‑13

Knaap, L.M. van der, 
D.L. Alberda
De predictieve validiteit van de 

Recidive Inschattingsschalen 

(RISc)

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑12

Kaal (WODC), H.J., M.M.J. van 
Ooyen‑Houben (WODC), 
S. Ganpat (IVO), E. Wits (IVO)
Een complex probleem; passende 

zorg voor verslaafde justitiabelen 

met co-morbide psychiatrische 

problematiek en een lichte 

verstandelijke handicap

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑11

Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.J. Bokhorst, R.F. Kouwenberg
Signalen van terrorisme en 

de opsporingspraktijk; de 

Wet opsporing terroristische 

misdrijven twee jaar in werking

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑10

Guiaux, M., F. Zwenk,  
M. Tumewu
Mediation Monitor 2005-2008; 

eindrapport

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑9

Moolenaar, D.E.G., B.J. 
Diephuis, S.N. Kalidien, E.C. 
Leertouwer, F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte Justitiële 

Ketens t/m 2014; beleidsneutrale 

ramingen

Den Haag, WODC/RvdR, 2009

Cahier 2009‑8

Gestel, B. van, M.A. Verhoeven
De praktijk van de 

programmatische aanpak 

mensenhandel; plan- en 

procesevaluatie van een pilot

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑7

Moolenaar, D.E.G., F.P. van 
Tulder, M. van Gammeren‑
Zoeteweij
Terug naar de toekomst; het 

beroep op Justitie, 1997-2007: 

raming en realisatie

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑6

Zaalberg, A., H. Nijman, 
E. Bulten, L. Stroosma, 
C. van der Staak
Voeding en agressieregulatie

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑5

WODC en IND
Internationale gezinsvorming 

begrensd? Een evaluatie van de 

verhoging van de inkomens- en 

leeftijdseis bij migratie van 

buitenlandse partners naar 

Nederland

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑4
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WODC en Universiteit 
 Maastricht
Migratie naar en vanuit 
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