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impressie gezamenlijke binnentuin Bosrijk Binnen

EEN KANTELPUNT IN 
ZUIDWIJK
De naoorlogse wederopbouwwijk Zuidwijk staat qua 
veiligheid en leefbaarheid op een kantelpunt. De ooit 
zo sociaal hechte en groene tuinwijk in het zuiden van 
Rotterdam kent al jaren een neerwaartse spiraal van 
vervuiling, geweld en criminaliteit. De veelal goedkope 
en kleine woningen hebben vooral decennia lang 
kwetsbare huurders met lage inkomens aangetrokken. 
Mensen met allerlei sociale problemen, maar ook 
illegalen of criminelen met heel andere bedoelingen 
zijn in de wijk terecht gekomen. En dat terwijl mensen 
met een hoger inkomen juist zijn weggegaan.

Binnen het talentenprogramma Young Innovators 
van het atelier Rijksbouwmeester heeft Chris 
Collaris Architects ontwerpend onderzoek gedaan 
naar de veiligheid en leefbaarheid in Zuidwijk. 
In stedenbouwkundige opbouw, architectonisch 
en landschappelijk ontwerp zijn verschillende 
verkenningen gedaan op typische plekken in 
Zuidwijk. Tegelijkertijd worden verbindingen gelegd 
met repressieve slagkracht tegen criminaliteit en 
ondermijning, sociale programmering en ondersteuning 
voor bewoners maar ook met mogelijke beleidsregie 
op wijkniveau van bovenaf. Als er geen integraal plan 
van aanpak voor Zuidwijk komt zal de afbreuk aan de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk onherstelbaar zijn. 
Een plan van aanpak dat betere kansen kan bieden 
aan de kwetsbare bewoners en ondersteunend kan 
zijn voor de hele woonwijk die in de basis is gebaseerd 
op een sociaal georiënteerde ‘inclusiviteit’. Een in 
oorsprong naar binnen gerichte wijk kan zo op eigen 
kracht in een betere uitgangspositie komen om weer 
aan te sluiten met de grotere omgelegen omgeving in 
Rotterdam.

In het onderzoek wordt een duidelijke diagnose 
gesteld voor de fysieke elementen van de wijk op 
het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Vanuit de Nieuws items over Rotterdam Zuidwijk.



Google straatbeeld Slinge met situaties die de veiigheid en leefbaarheid in Zuidwijk onder druk zetten. Beeld Chris Collaris Architects.
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gestelde diagnose ontstaat ontwerpend onderzoek op de 
exemplarische plekken voor Zuidwijk. Het centrum gebied met 
aansluiting op de deelbuurten, het westelijk randgebied bij 
het OV knooppunt Slinge en het noordelijke randgebied met 
aansluiting op het Zuiderpark. Het ontwerpend onderzoek 
dient als bouwsteen voor een lange-termijn-perspectief 
dat gefaseerd tot uitvoering kan worden gebracht binnen 
een duidelijk aanwezig sociaal maatschappelijke context. 
Het is daarbij van belang om meerdere partijen bij deze 
integrale opgave te betrekken. Een sterke eigen potentie en 
zelfontplooiing van de bewoners is een belangrijk wapen in 
de strijd tegen het gevoel of wezen in onveiligheid, echter 
moet dit wapen wel worden geactiveerd. Het doel van het 
onderzoek is een gerevitaliseerde gebouwde structuur die 
samen met diverse sociaal maatschappelijke, culturele én 
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economische factoren het huidige sombere perspectief van de bewoners in Zuidwijk 
definitief doet kantelen.

Door af te rekenen met de anonimiteit op cruciale plekken in de wijk kan de negatieve 
spiraal waarin Zuidwijk terecht is gekomen worden doorbroken. Het opnieuw opeisen 
van de groene openbare ruimte door de bewoners geeft niet alleen meer ogen op straat 
en een gevoel van zichtbaarheid in de wijk, het maakt de plek geschikt voor ontmoeting 
en verbinding. De bruikbaarheid van de groene openbare ruimte is hierin cruciaal, die 
de verbinder kan zijn tussen bestaande bewoners maar ook met nieuwkomers. Onder 
invloed van een grotere mix aan beschikbare woningtypes en met een herstel in veiligheid 
en leefbaarheid voor de openbare ruimte kan een meer diverse groep van bewoners met 
verschillende inkomens worden aangetrokken. Dat kan weer tot een sterkere gedrevenheid 
in zelfontplooiing en zelfredzaamheid van alle mensen in de buurt leiden. Op deze manier 
ontstaat automatisch een nog sterkere reden om de veiligheid en leefbaarheid in de 
buurt te bewaken, een belangrijke voorwaarde om prettig in je buurt te kunnen leven.
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Impressie ontwerpinterventie entree Zuidwijk bij OV knooppunt Slinge.



ZUIDWIJK VAN TOEN 
EN NU.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt onder grote 
druk van de woningnood in Rotterdam in het zuiden van het 
stadsdeel Charlois het ‘tuinstedelijke’ Zuidwijk gebouwd, als 
eerste woningbouwproject in Nederland in de geest van de 
wijkgedachte van de Amerikaanse socioloog en stadsplanner 
Clarence Arthur Perry. Uitgangspunt van de wijkgedachte is 
het principieel bevoorrechten van de identiteit van de wijk 
boven de relaties met andere wijken en met het omliggende 
landschap. Deze naar binnen gerichte uitgangspositie, 
ook wel ‘inclusiviteit’ genoemd, moest functioneren als 
de ontstaansbron van sociale eenheid en een gevoel van 
gemeenschap geven waardoor het individu kon deelnemen 
in het grotere geheel van de samenleving.

Zuidwijk is gebouwd in de stijl van het Functionalisme en 
het nieuwe bouwen. Het ontwerp van de complete wijk is 
grotendeels het werk van architect Willem van Tijen, een 
van de grondleggers van de sociale woningbouw. Maar 
de laagbouwwoningen en de gestapelde woningen in 
strokenbouw in de Kampen-deelbuurt zijn ontworpen door 
de architect Gerrit Rietveld. Zuidwijk is van oorsprong een 
semi-autonome woonwijk van ‘ideale’ afmetingen: circa 6.000 
woningen. Ter wille van een goede sociale samenhang deelde 
men de wijk op in acht overzichtelijke deelbuurten met een 
eigen identiteit, veel ruimte voor groen en met een mengeling 
van eengezinswoningen en gestapelde strokenbouw, met 
op enkele hoeken hoogbouw en een duidelijke begrenzing 
van randbebouwing en groenstroken. De buurten werden 
verbonden door winkelstraat Slinge waar de voorzieningen 
van Zuidwijk centraal waren geconcentreerd. Door financiële 
beperkingen tijdens de ontwikkeling van Zuidwijk konden er 
minder eengezinswoningen worden gebouwd en werden er 
juist meer flats en portiekwoningen gebouwd dan architect 
Van Tijen aanvankelijk van plan was. De buurten ontleenden 
hun eigen identiteit aan de straatnamen die per deelbuurt 
bijna allemaal dezelfde aardrijkskundige uitgang kregen. Zo 
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Slinge, Zuidwijk in de jaren tachtig, beeld Leo van Hoek.

Burgenbuurt, beeld Leo van Hoek.



heten de acht deelbuurten de Horsten, Burgen, Steinen, 
Velden, Kampen, Lo’s, Hoeken en de Mare’s en Rode’s.
Zuidwijk werd een echte migrantenwijk volgens de 
toenmalige normen in de vorige eeuw. De bewoners kwamen 
niet alleen van Zuid en van het centrum van Rotterdam, 
maar ook uit Brabant, Zeeland, zelfs uit Groningen en 
Friesland. Deze instroom uit alle windrichtingen bracht een 
sociale opgave met zich mee. Iedereen moest verplicht 
lid worden van de huurdersvereniging Zuidwijk, later de 
Zuidwijkse Gemeenschap. Van daaruit en vanuit het lokale 
verenigingsleven zou de sociale samenhang vanzelf groeien 
en zou een hechte samenleving ontstaan, was de gedachte. 
Deze maatregel heeft er beslist toe bijgedragen dat Zuidwijk 
een hechte, tevreden gemeenschap werd waar de bewoners 
gelukkig waren met hun huisje en hun wijk. In de statistieken 
blijken de Zuidwijkers over het algemeen vrij trouw aan hun 
wijk: op dit moment woont 36 procent van de bewoners tien 
jaar of langer in de wijk. Dit percentage was tot in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw nog veel hoger. De wijk heeft nog 
steeds een kern van actieve bewoners, die zich inzet voor de 
eigen buurt of als vrijwilliger bij een club of organisatie.

Vanaf de jaren tachtig in de vorige eeuw werd Zuidwijk 
steeds harder geconfronteerd met neergang en verloedering. 
Er werden diverse deelwijken op verschillende plekken 
opgeknapt, bedoeld om een ‘verpauperingsspiraal’ van 
Zuidwijk te voorkomen. Toch zijn er in de loop der jaren 
veel bewoners van het eerste uur vertrokken. Nieuwkomers 
maakten en maken meestal geen bewuste keus voor Zuidwijk, 
maar gingen vooral voor een goedkope woning. Daardoor 
werd de betrokkenheid van een steeds grotere groep met de 
wijk steeds kleiner. Een grote groep nieuwkomers was en is 
sociaal-economisch zwak. Zuidwijk is de laatste jaren daarom 
behoorlijk achteruit gegaan en de bevolkingssamenstelling 
ging meer uit balans. Het inwonertal liep terug van bijna 
23.000 in de topjaren tot ongeveer 12.000 nu. Tot overmaat 
van ramp kwam de eigenaar van circa 80% van alle woningen 
in Zuidwijk in 2008 in zeer zwaar weer terecht waardoor 
cruciale actieve verbeteringen in het woningenbestand van 
Zuidwijk achterbleven. Zuidwijk werd meer kwetsbaar dan 
ooit voor slechte invloeden. Nieuwkomers in de laatste jaren 
kwamen niet alleen voor goedkope woningen maar ook voor 
uitgekiende posities voor criminele activiteiten. De hoge 
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Zuidwijk in 1955, maker beeld onbekend.

Winter in Zuidwijk, beeld Leo van Hoek.



mate van armoede in de deelwijken blijken een bijzonder 
interessant potentieel te hebben in de aanwas van mensen 
voor criminele activiteiten. Illegaliteit, drugslabs, prostitutie, 
radicalisering en andere vormen van criminaliteit domineren 
het leven in de diverse woonblokken. Daarnaast is er een 
hoge mate van ondermijnende criminaliteit. Een groot deel 
van de winkelruimte in de plinten van bouwblokken aan 
Slinge staat leeg of heeft een invulling met een significant 
betere omzet dan de verkoopactiviteit in werkelijkheid doet 
vermoeden. Jongeren in de wijken verkiezen criminaliteit 
boven school, verzieken hun eigen thuis en breken in in 
hun eigen wijk. Mensen lopen met wapens op straat en de 
sociaal maatschappelijke kansen voor veel wijkbewoners 
zijn bijzonder laag. Het gegeven dat de kansen op (en alleen 
al de interesse in) een stabiele toekomst voor jongeren in 
Zuidwijk behoorlijk afneemt is zorgwekkend. De interesse 
in school en een carrièrepad vanuit scholing wordt steeds 
kleiner. Tegelijkertijd wordt de situatie binnenshuis voor 
vele gezinnen uitzichtloos. De onveilige situatie op straat 
maakt het isolement van de welwillende bewoners groter. 
Kinderen voelen zich thuis in relationele sfeer onveilig of 
mogen niet meer buiten spelen omdat het onveilig is. Sociale 
verbindingen worden doorbroken en de samenhang van de 
buurt staat onder grote druk. In plaats van leven in Zuidwijk 
wordt er met grotere regelmaat gesproken van overleven 
in Zuidwijk. Kan het nog erger voor het ooit zo ‘inclusief 
verbonden’ Zuidwijk?

Het isolement in stedenbouwkundig opzicht is geen 
onbekende invloedsfactor voor Zuidwijk. Deze positionering 
ten opzichte van de rest van de stad was een vanzelfsprekend 
gevolg van de sociaal georiënteerde ‘inclusiviteit’ binnen de 
karakteristiek van de wijk. Het hield de plek ook overzichtelijk 
en toegankelijk van binnenuit. Voor het overgrote deel 
van de rand van Zuidwijk is er tot op de dag van vandaag 
aansluiting op omliggend groen in plaats van gebouwde 
massa van andere stadsdelen. Enkel de connectie met het 
naastgelegen Pendrecht wordt vormgegeven door een groot 
vervoersknooppunt en gebouwde stadsmassa. We kunnen 
ons echter afvragen of de goed bedoelde ‘inclusiviteit’ nog 
passend is bij het Zuidwijk van nu en de toekomst? Zuidwijk 
is immers niet meer het veilige thuis van velen.
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Leegstand in woonblokken wachtend op sloop in Zuidwijk, beeld Jan de Groen / AD.

Sloop van woonblokken in de Veldenbuurt, beeld Foto Topaas.



mogelijk gefaseerd tot uitvoering kan worden gebracht binnen een duidelijk aanwezig sociaal 
maatschappelijk karakter. Het is daarbij van belang om meerdere partijen bij deze integrale 
opgave te betrekken. Maar ook moeten we zoeken naar datgene wat de bewoners zelf 
in beweging krijgt en ‘doet leven’ in positieve zin. Dit in tegenstelling tot de huidige staat 
van ‘overleven’. Een sterke eigen potentie en zelfontplooiing kan een belangrijk wapen zijn 
in de strijd tegen het gevoel of wezen in onveiligheid. Echter hoe wordt eigen potentie en 
zelfontplooiing geactiveerd? Op welke manier kunnen externe factoren als stedenbouw en 
architectuur hier een positieve bijdrage in leveren? Dat is de uitdaging die we ons met dit 
ontwerpende onderzoek stellen. Een gebouwde structuur die samen met diverse sociaal 
maatschappelijke, culturele én economische factoren het huidige sombere perspectief van de 
bewoners in Zuidwijk definitief doet kantelen.

Het wijkprofiel van Zuidwijk verbindt de harde cijfers 
en beleving van de bewoners met elkaar. Dit ‘hoefijzer’ 
heeft 3 hoofd domeinen (fysiek, veiligheid en sociaal), die 
zijn opgebouwd uit een aantal objectieve en subjectieve 
thema’s. Het ‘hoefijzer’ in het Wijkprofiel laat met behulp 
van kleuren in één oogopslag zien hoe het spectrum van een 
wijk op de drie domeinen er uit ziet: wat zijn de (relatief) 
sterke punten van een wijk (groen), wat de (relatief) zwakke 
punten (geel)? Zuidwijk scoort in de algemene beleving 
van de hoofd domeinen zeer zwak. Mensen in Zuidwijk 
hebben een lage algemene beleving in de kwaliteit van 
leven. De veiligheidsbeleving is laag. Zuidwijk heeft relatief 
veel bewoners met een laag huishoudinkomen of een 
bijstandsuitkering. Er wonen relatief veel niet-schoolgaande 
jongeren zonder startkwalificatie. Een bovengemiddeld 
aantal bewoners heeft schulddienstverlening. Er wonen 
veel bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Subjectief en objectief is met name de sociale index zwak, 
wat ook geldt voor bepaalde deelthema’s bij de veiligheid 
index. Zo komen bedreiging en geweldsdelicten vaak voor 
als buurtprobleem. Ook hebben er bovengemiddeld veel 
vernielingen en diefstallen plaatsgevonden in auto’s uit de 
eigen buurt. Het wijkprofiel laat zien dat er op diverse vlakken 
heel wat dingen mis gaan in Zuidwijk. Het vertrouwen in de 
veiligheid en leefbaarheid van de buurt staat hierdoor enorm 
onder druk. 

Hoe wordt Zuidwijk veiliger?

De extreme situatie in het Rotterdamse Zuidwijk behoeft 
gedegen reflectie en verdieping op de problematiek rond 
veiligheid en leefbaarheid. De inbreuk op de veiligheid en 
leefbaarheid speelt op verschillende niveaus van de wijk met 
diverse kruisverbanden en relaties tussen deze niveaus. Deze 
niveaus moeten worden benoemd en verder geanalyseerd. 
De hoofdopgave van dit onderzoek is het stellen van een 
duidelijke diagnose voor de fysieke elementen van de wijk 
op veiligheid en leefbaarheid. Vanuit de gestelde diagnose 
ontstaat ontwerpend onderzoek op de exemplarische 
plekken voor Zuidwijk met als doel het genereren van 
ontwerpvoorstellen die de veiligheid en leefbaarheid in de 
wijk kunnen herstellen. Het ontwerpend onderzoek dient 
als bouwsteen voor een lange-termijn-perspectief dat 
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DE (ON)VEILIGHEID IN 
ZUIDWIJK: NAAR EEN 
HELDERE DIAGNOSE EN 
PASSENDE ONTWERP 
INTERVENTIES.
Bestudering van de stedenbouwkundige opbouw en structuur van 
Zuidwijk leert dat het een goede onderlegger is voor de aanvang van 
een heldere diagnose met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid. De 
hoofdopzet van de wijk en de duidelijke onderverdeling in deelbuurten 
geeft immers orde en overzicht. Ook de verschillen in opzet en identiteit 
tussen deelbuurten kunnen informatie geven over entiteiten die bijdragen 
aan onveilige toestand die zijn ontstaan. Zo kunnen verschillende 
deelbuurten elkaars ‘controle entiteiten’ zijn in de analyse naar specifieke 
factoren die plekken onveilig maken. De demografische samenstelling, 
verzamelinkomens, etnische afkomst van bewoners en scholing in de 
verschillende deelbuurten zijn onderdelen die evenzeer een rol spelen als 
invloedsfactoren op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Zuidwijk 
is een wijk waarbij het originele gebruik ten tijde van oprichting nog 
duidelijk in de gebouwde massa aanwezig is. De stedenbouwkundige en 
architectonische ingrepen om Zuidwijk op een specifieke manier te laten 
functioneren zijn nog steeds zichtbaar. Echter de sociale patronen die zich 
anno 2020 in de wijk voltrekken zijn enorm gewijzigd onder invloed van 
tal van andere factoren waarbij de bestaande stedenbouwkundige opzet 
en architectonische uitwerking behoorlijk te kort schieten om hierop te 
anticiperen. 

In de stedenbouwkundige totaalopzet van Zuidwijk zijn er een drietal 
interessante typische plekken te onderscheiden. Het centrum gebied 
met aansluiting op de deelbuurten, het westelijk randgebied bij het 
OV knooppunt en het noordelijke randgebied met aansluiting op het 
Zuiderpark.

Het centrumgebied en de verbinding met de achtergelegen deelbuurten 
is de eerste typische plek die aandacht behoeft. Daar waar vroeger de 
huisvrouwen vanuit de deelbuurten te voet het centrum en het winkelgebied 
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Wijkopbouw met drie typische plekken voor Zuidwijk. Beeld Chris Collaris Architects.

Straatbeeld Slinge met doorgang naar deelbuurt. Beeld Google.



Slinge in- en uitstroomden kom je nu op een nauwe doorgangsplek die 
wordt omgeven door anonimiteit, blinde gevels en dode hoeken. En 
wat betekent het voor een connectief centrumgebied als steeds meer 
winkels ophouden te bestaan of als dekmantel dienen om crimineel 
geld wit te wassen? De tweede exemplarische plek bevindt zich bij een 
cruciale verbindingsknooppunt: de entree vanuit het metro en bus station 
Slinge aan de westzijde van Zuidwijk. Ondanks dat de wijken Pendrecht 
en Zuidwijk zij aan zij aansluiten op deze plek lijkt het binnenkomen in 
Zuidwijk zich via een achterzijde te voltrekken. De eerste bewoonde 
gebouwen staan immers met hun achterzijde gepositioneerd ten opzichte 
van de binnenkomende stroom voetgangers en fietsers. Daarnaast is het 
asfalt van de Zuiderparkweg en Slinge een behoorlijke barrière op weg 
naar Zuidwijk. De derde typische plek bevindt zich ook aan de rand van 
Zuidwijk, ditmaal op de grens met het ten noorden gelegen Zuiderpark. 
Zuidwijk kenmerkt zich door een ruim opgezette, groene openbare ruimte. 
Men kan echter de vraag stellen of deze ruim opgezette, groene openbare 
ruimte ook daadwerkelijk veel gebruikt wordt? Hetzelfde geldt voor de 
verbinding met het Zuiderpark. Evenals de onbruikbare groene openbare 
ruimte van de assen tussen de deelbuurten is het asfalt van de randweg 
Oldegaarde hierin een grote barrière. Niet alleen de fysieke verbindingen 
van specifieke plekken zijn zwak, ook de sociale verbindingen van mensen 
staan onder druk. Ondanks de zee van ruimte in de openbare ruimte is er 
haast geen enkele goede plek voor ontmoeting.  

Bij de analyse van de drie specifieke plekken kunnen we ‘overall’ 
concluderen dat de verbinding tussen intentionele communicerende 
gebieden het meest kwetsbaar is, hetzij in stedenbouwkundige of 
architectonische uitwerking, hetzij in sociaal maatschappelijke zin. Op 
deze wijze ontstaan in diverse situaties op de aangegeven typische 
plekken ongewenste sociale situaties die leiden tot onveiligheid en 
een druk op de leefbaarheid in Zuidwijk. Onduidelijke positioneringen 
en oriëntaties van bouwblokken, anonimiteit, dode hoeken en slechte 
zichtbaarheid, teveel openheid in openbare ruimte, overdaad aan publieke 
ruimte met weinig onderscheidende kwaliteiten, openbare ruimte met 
te weinig connectieve kwaliteiten, weinig sociale controle, geen ogen 
op straat: het zijn allemaal factoren die de veiligheid en leefbaarheid in 
Zuidwijk bedreigen. Deze factoren kunnen in grote lijnen worden vertaald 
in drie schema’s die de hoofdproblematiek van de typische plekken 
samenvatten. Tegelijkertijd kunnen de schema’s ook worden vertaald 
naar mogelijke oplossingsrichtingen teneinde een basis te leggen om 
de spiraal van negatieve invloed te doorbreken. Zo kunnen bestaande 
bouwblokken betere oriëntaties krijgen door aanpassing van cruciale 
gevels, kan anonimiteit worden tegengegaan door verbindingsplekken 
prettiger en meer toegewijd vorm te geven, kunnen dode hoeken en 
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Straatbeeld Zuiderparkweg OV knooppunt, rand Zuidwijk. Beeld Google.

Straatbeeld rand Zuiderpark, Zuidwijk. Beeld Google.



slechte zichtbaarheid worden tegengegaan door de bouwblokken op een 
betere manier te organiseren, kan de openbare ruimte onderscheidende 
kwaliteiten krijgen wanneer deze door bewoners wordt geclaimd, kan de 
publieke ruimte door meer activering weer connectieve kwaliteiten krijgen 
en bijdragen in het vergroten van de sociale controle bij de bewoners 
onderling. De roze schema’s tonen de potentie van stedenbouwkundige 
en architectonische ontwerpinterventies bij het vergroten van de veiligheid 
en leefbaarheid van de drie typische plekken in Zuidwijk.

Diagnose centrumgebied en aansluiting op deelbuurten.

Slinge heeft steeds meer blokken met kwetsbare plinten, ingevuld 
met winkels of criminele dekmantels en toenemende leegstand. De 
overgangszone van centrumgebied naar deelbuurten is uiterst kwetsbaar. 
De doorgang is uiterst smal, anoniem, uit het zicht en omringd door 
blinde wanden. De programmatische invulling van de winkelpanden op 
de koppen van de bouwblokken is zonder strategie en pakt nadelig uit 
voor de tussenliggende doorgangen. Ook is er in hoge mate sprake van 
‘achterzijdes’ van bouwblokken en functionele invullingen die eenzijdig 
richting Slinge zijn georiënteerd. De eenzijdige ontsluiting van de 
woonblokken boven de winkelplinten (met duidelijke voor en achterzijden), 
de gesloten kopse gevels van de bouwblokken in de deelbuurten, de 
positionering van gesloten bergingen precies op de overgangslijn tussen 
deelbuurten en centrum maken de cruciale plek die idealiter was bedacht 
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Schema veiligheid en leefbaarheid Zuidwijk. Beeld Chris Collaris Architects.

Diagnose verstorende factoren in opbouw centrumgebied en deelbuurten. 1 dichte luifel: afscherming winkelpui, geen interactie 
met bovenliggende woningen. 2 doorgang tussen blokken is donker door extra luifel, kopgevels van de winkels en woningen zijn 
gesloten. 3 de woonblokken worden maar aan 1 zijde ontsloten, hierdoor ontstaan anonieme hoeken aan de blokken. 4 achterzijde 
winkels is alleen expeditie, geeft een anoniem straatbeeld. 5 bestaande garageboxen zijn gesloten en dragen niets bij aan een veilig 
en uitnodigend straatbeeld. 6 overgangszone van winkels naar woonwijk is nauwe trechter, anoniem en volledig uit het zicht. Alle 
omringende wanden zijn blind. 7 het groen binnen de bouwblokken wordt nauwelijks toegeëigend door de bewoners. 8 het groen 
binnen de bouwblokken is in open verbinding met de omliggende straten. 9 veel ruimte voor groen in het straatbeeld, echter wordt 
deze niet gebruikt voor en door de bewoners. 10 weinig diversiteit in woningtype en grootte.
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om een goede verbinding te 
maken onduidelijk, onoverzichtelijk, 
anoniem, uit het zicht en uiterst 
kwetsbaar als het gaat om veiligheid 
en leefbaarheid. Luifels boven de 
winkelstrook en de doorgangen 
tussen de bouwblokken verstreken 
het gevoel van onveiligheid 
omdat ze de openbare ruimte 
nog beter uit het zicht van de 
omringende woningen houden. 
Op dit cruciale overgangsgebied 
tussen deelbuurten en centrum 
verliest de openbare ruimte haar 
onderscheidende kwaliteiten. Het 
draagt niets bij aan de leefbaarheid 
van de wijk. 

In de deelbuurten springt het 
weidse en groene karakter van de 
openbare ruimte er direct uit. De 
woonblokken staan riant in het 
groen en de binnentuinen zijn in 
open verbinding met de straat aan 
de buitenzijde van de bouwblokken. 
Echter is de werkelijke verbinding 
van de woonblokken met het 
omliggende groen maar zeer 
minimaal. Het grootste deel van de 
blokken staat met volledige berging 
verdiepingen op de grond. Alleen 
de entree partijen zijn in direct 
contact met het omliggende groene 
maaiveld. Dat geldt niet alleen voor 
de connectie aan de straatzijden, 
maar ook aan de binnentuinen. 
De overgangen tussen openbaar 
groen, collectief groen en privé 
groen zijn onduidelijk. De enorme 
openheid van het openbare groen 
tussen en om de bouwblokken 
heen maakt dat het er feitelijk voor 
het zicht op iedere plek wel is, maar 
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Isometrie bestaande situatie centrumgebied Zuidwijk, gezien vanuit Slinge. Beeld Chris Collaris Architects.

Isometrie bestaande situatie centrumgebied Zuidwijk, gezien vanuit de deelbuurt Steinen. Beeld Chris Collaris Architects.



nooit op een meer hoogwaardige 
manier wordt gebruikt. Het 
groen wordt niet geclaimd, 
het krijgt geen hoogwaardige 
gebruiksfunctie. Dit geldt ook voor 
de enorme voetgangersstroken 
in de openbare ruimte aan de 
straatzijden. De bouwblokken 
zelf zijn weinig inspiratievol als 
het gaat om woningverdelingen 
met verschillende groottes 
voor verschillende gezins-
samenstellingen. Het ritme van de 
kleine portiekwoning domineert 
de straatbeelden, veelal te 
klein om überhaupt aan andere 
gezinssamenstellingen en meer 
diversiteit in het gevelbeeld 
te kunnen denken. Echter een 
belangrijke voorwaarde voor een 
goede leefbaarheid van een wijk 
zijn gezonde verschillen, zowel 
in sociaal maatschappelijk als 
economisch opzicht. De wens en 
de ervaring om te kunnen groeien 
is wellicht het sterkste fundament 
van een wijk. Het is een belangrijke 
reden voor bewoners om echt mee 
te doen. Het vermogen hebben om 
elkaar hierin te helpen is misschien 
wel het mooiste wat in een buurt 
kan ontstaan.

Ontwerp interventies 
centrumgebied en aansluiting op 
deelbuurten.

In hoofdzaak dient er in het 
centrumgebied een sterk alternatief 
bedacht te worden voor leegstand 
en ondermijning van bestaande 
winkels. Ondermijning, als belangrijke 
negatieve invloedsfactor op de 
veiligheid, dient hard aangepakt te 
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Isometrie bestaande situatie deelbuurt Steinen Zuidwijk, Beeld Chris Collaris Architects.

Isometrie bestaande situatie deelbuurt Steinen Zuidwijk, Beeld Chris Collaris Architects.



worden in Zuidwijk. Maar evengoed als het 
grote belang van repressie van ondermijning 
dient het potentieel van het vastgoed en 
de omliggende openbare ruimte volledig 
benut te worden. Welke voorzieningen heeft 
Zuidwijk echt nodig? Welke voorzieningen 
zijn in staat om de bewoners te verbinden? 
En hoe voorkom je dat deze voorzieningen 
niet ook ten prooi vallen aan ondermijning? 
Hierin kan de stedenbouwkundige opzet en 
architectonische uitwerking van de plinten 
aan Slinge helpen. Het behouden van veel 
transparantie in de gevel en lange zichtlijnen 
in de beuken van de plint zijn doeltreffende 
interventies. Een bewuste programmering 
en positionering van diverse voorzieningen 
in de plint kan ook een grote bijdrage leveren 
aan een meer veilige en overzichtelijke plek in 
het centrum gebied. Zo is het type winkel op 
de koppen van de bouwblokken een cruciale 
factor in de uitwerking van de openbare 
ruimte tussen de bouwblokken in. En dat 
is nou net de cruciale verbinding tussen 
Slinge en de achtergelegen deelbuurten 
die hersteld dient te worden. De openbare 
ruimte dient hier geclaimd en worden 
heringedeeld. Evenals de nodige grotere 
transparantie in de plint aan de zijde Slinge 
dient de achterzijde van de bouwblokken 
meer open en geactiveerd te worden. De 
toegangen van de woonblokken kunnen 
geïntensiveerd en meer verbonden worden 
met de openbare ruimte. Op maaiveld niveau 
dienen de expedities en anonieme bergingen 
geminimaliseerd te worden en de straat 
met trottoir goed zichtbaar en (ver)licht te 
zijn. Luifels worden transparant en kopse 
zijden van de bouwblokken doen actief mee 
aan de sociale patronen die zich op straat 
voltrekken. Er komen heel veel ogen terug 
op straat. Niet alleen om de anonimiteit 
tegen te gaan, maar ook om de ontmoeting 
te bevorderen in de openbare ruimte.
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Isometrie ontwerpinterventies centrumgebied Zuidwijk, gezien vanuit Slinge. Beeld Chris Collaris Architects.

Isometrie ontwerpinterventies centrumgebied Zuidwijk, gezien vanuit deelbuurt Steinen. Beeld Chris Collaris Architects.
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Straatbeeld bestaande situatie Steinenbuurt naar doorgang Slinge, beeld Google.
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Ontwerpinterventies in straatbeeld Steinenbuurt naar doorgang Slinge, beeld Chris Collaris Architects.
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Straatbeeld bestaande situatie doorgang Slinge naar deelbuurt, beeld Google.
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Ontwerpinterventies doorgang Slinge naar deelbuurt, beeld Chris Collaris Architects.



Naast de maatregelen in het centrumgebied 
dient in de deelbuurten andermaal de 
groene openbare ruimte geclaimd te 
worden door de bewoners. Privé tuinen en 
collectief gedeelde tuinen zorgen ervoor dat 
het groen weer van waarde kan zijn voor 
Zuidwijk. De bestaande openingen tussen de 
woonblokken worden ingevuld met een voor 
bewoners toegankelijke luifel waaronder 
een glazen grens tussen binnengroen 
en de straat is gepositioneerd. Onder de 
luifel worden maatschappelijke functies 
gepositioneerd. Door de transparante grens 
tussen de straatzijde en het binnengroen 
blijft de visuele verbinding tussen de groene 
openbare ruimte en groene ruimte in 
collectief en privé eigenaarschap bestaan. 
Het grote verschil met de bestaande 
situatie is dat alle ruimte nu aantrekkelijk 
bruikbaar gemaakt kan worden. De waarde 
van de buitenruimte neemt toe. De glazen 
begrenzing en luifels vergroten ook direct 
de leefbaarheid en veiligheid van grote 
woondelen. De kinderen kunnen immers 
weer veilig en binnen overzichtelijke grenzen 
buiten spelen. De woonblokken zelf worden 
beter aangesloten op de omliggende groene 
ruimte. De bergingen op maaiveldniveau 
zijn een grote barrière in een waardevolle 
verbinding met het omringende groen 
buiten. Wanneer de bergingen van alle 
woningen inpandig en individueel worden 
georganiseerd ontstaat op het maaiveld 
de ultieme kans om de woonblokken direct 
te laten aansluiten op de omliggende 
groene buitenruimte. Deze transformatie 
is tegelijkertijd een eerste stap naar een 
veel diverser woonpalet in de bestaande 
eenzijdige portiekwoningblokken. De al 
bijzonder kleine portiekwoningen kunnen 
makkelijk samengevoegd worden tot grotere 
eenheden. Hierdoor ontstaan er binnen 
hetzelfde bouwblok kansen om te groeien. 
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Isometrie ontwerpinterventies deelbuurt Steinen Zuidwijk. Beeld Chris Collaris Architects.

Isometrie ontwerpinterventies deelbuurt Steinen Zuidwijk. Beeld Chris Collaris Architects.



Het prachtige potentieel van een passende 
woning binnen handbereik met een veilige en 
leefbare groene buitenruimte kan de huidige 
bewoners motiveren om echt wat van hun 
wijk te maken. Ook kan de diversheid in 
woningen met een daadwerkelijk bruikbare 
groene buitenruimte andere mensen buiten 
Zuidwijk aantrekken. Een grotere mix aan 
mensen met verschillende inkomens kan 
leiden tot een sterkere gedrevenheid tot 
zelfontplooiing en zelfredzaamheid van alle 
mensen in de buurt. Op deze manier ontstaat 
een legitieme reden om de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt te bewaken, een 
belangrijke voorwaarde om prettig in je 
buurt te kunnen leven.
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Bestaande portiek woning
55 m2

Nieuwe portiek woning
84 m2

Nieuwe portiek woning
114 m2

Nieuwe portiek woning
114 m2

Nieuwe portiek woning
170 m2

Binnen dezelfde gebouwstructuur kan meer diversiteit in portiekwoningen worden aangebracht. 
Beeld Chris Collaris Architects.
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Binnen dezelfde gebouwstructuur kan meer diversiteit in portiekwoningen worden aangebracht. 
Beeld Chris Collaris Architects.
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Binnen dezelfde gebouwstructuur kan meer diversiteit in portiekwoningen worden aangebracht
en meer in verbinding worden gebracht met het omliggende maaiveld

Beeld Chris Collaris Architects.
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Straatbeeld bestaande situatie Steinenbuurt portiekappartementen, beeld Google.
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Ontwerpinterventies Steinenbuurt portiekappartementen, beeld Chris Collaris Architects.
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Straatbeeld bestaande situatie Steinenbuurt binnentuinen portiekappartementen, beeld Google.
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Ontwerpinterventies Steinenbuurt portiekappartementen, beeld Chris Collaris Architects.



Diagnose rand OV knooppunt.

Hoewel Zuidwijk wordt gekenmerkt door relatief korte 
afstanden naar de belangrijkste voorzieningen en het openbaar 
vervoer (metro, bus en tram) is de verbinding van de wijk 
naar dit fysieke punt zwak. Aan de westzijde van Zuidwijk 
bevindt zich het metrostation Slinge. De verbinding van het 
station en de wijk is anoniem en onoverzichtelijk. De wijk is 
als het ware met de rug gekeerd richting het knooppunt en 
de hoge concentratie van geasfalteerde rijbanen in combinatie 
met onbestemde groenstroken maken deze wijkrand tot 
een onprettige ervaring voor de fietsers en voetgangers. De 
leegte en anonimiteit van de openbare ruimte zijn de eerste 
karakteristieken van Zuidwijk waar bezoekers en bewoners 
mee geconfronteerd worden als ze het OV knooppunt verlaten.
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Diagnose verstorende factoren in opbouw rand Zuidwijk OV knooppunt 
Slinge. 1 intensief kruispunt op de plek waar heel veel voetgangers 
de wijk in gaan. 2 het groen aan de randen van de wijk is vlak en 
monotoon, Het biedt geen kwaliteit voor de achtergelegen bouwwerken.
3 de entree van het verzamelgebouw is ongedefinieerd en heel
erg divers (ingang van diverse gebouwdelen en een tankstation). 
De gevel is anoniem en lang. De toegang tot het gebouw (en de 
woonwijk) wordt hierdoor onduidelijk. 4 heel veel anonieme open ruimte 
dicht op het metrostation. 5 veel asfalt en sterk op auto georienteerd 
knooppunt bij ov connectie / entree van de wijk. 6 fysieke functionele 
bebouwing zuidwijk is op grote afstand van ov knooppunt.



Ontwerp interventies rand OV knooppunt.

De westrand van Zuidwijk is de ultieme plek voor aansluiting en 
verbinding met heel Rotterdam. Het is voor Zuidwijk in potentie 
de beste plek met aanzuigende werking: op de mensen in de 
wijken zelf, maar ook op mensen in heel Rotterdam. Deze plek 
is zeer kansrijk om nieuwe groepen mensen naar de wijk te 
halen. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting is cruciaal, 
maar een perfecte ontvangst is misschien nog veel belangrijker. 
In het kader van aansluiten en verbinden is activatie een goede 

oplossingsrichting. Als er ergens meer activiteiten mogen plaatsvinden is het hier aan 
de rand van Zuidwijk bij het OV knooppunt. Als er ergens iets aan Zuidwijk kan worden 
toegevoegd is het hier. In het nieuwe voorstel stellen we verdichting van Zuidwijk voor aan 
randen van de deelbuurten Lo’s en Velden georiënteerd op het OV knooppunt en Slinge. 
Verdichting claimt een plek en kan duidelijkheid verschaffen voor de overige openbare 
ruimte. Deze plek dient minder asfalt te hebben voor auto’s en meer op voetgangers 
en fietsers georiënteerd te worden. Door verdichting juist op deze plek, dichtbij een 
dynamisch vervoersknooppunt ontstaan er kansen voor meer ontmoetingen waarbij de 
anonimiteit en onoverzichtelijkheid behoorlijk worden ingeperkt. Zo wordt de plek waar 
Zuidwijk in verbinding staat met heel Rotterdam weer een plek waar je wilt zijn.
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Isometrie ontwerpinterventies rand Zuidwijk OV knooppunt, beeld Chris Collaris Architects.



Straatbeeld bestaande situatie rand Zuidwijk OV knooppunt, beeld Google.
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Ontwerpinterventies rand Zuidwijk OV knooppunt, beeld Chris Collaris Architects.
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Straatbeeld bestaande situatie entree Zuidwijk OV knooppunt, beeld Google.
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Ontwerpinterventies entree Zuidwijk OV knooppunt, beeld Chris Collaris Architects.
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Diagnose rand Zuiderpark.

De omringing met groen van Zuidwijk kent gelijke 
kenmerken als de verbinding tussen het OV 
knooppunt Slinge en de wijk. Naar de randen van de 
wijk, vooral op de grenzen tussen de verschillende 
deelwijken bevinden zich grote gebieden met 
onbestemd groen die geen bijdrage leveren in een 
kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Er is een 
overvloed aan groene ruimte rond de woonblokken 
van de verschillende deelbuurten, echter wordt deze 
nauwelijks gebruikt. Het in potentie waardevolle 
groen vervalt hiermee tot een loze kwaliteitsbelofte 
bij het wonen en verblijven in Zuidwijk. Daarnaast 
is de randweg Oldegaarde aan de noordzijde van 
Zuidwijk een grotere barrière om een duurzame 
verbinding met het Zuiderpark tot stand te laten 
komen. De bewoners van Zuidwijk komen zelden in 
het Zuiderpark.
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Diagnose verstorende factoren in opbouw rand Zuidwijk Zuiderpark. 
1 intensief kruispunt op de plek waar juist de connectie park - zuidwijk gemaakt 
kan worden. 2 het groen aan de lanen en woonblokken is vlak en monotoon, Het 
biedt geen kwaliteit voor de bouwwerken die eraan liggen en er achter liggen. 
3 de bouwblokken hebben weinig tot geen sociale connectie met het openbare 
groen waarin ze staan. 4 het park ligt op een gevoelsmatig grotere afstand van 
de wijk dan in werkelijkheid het geval is. Een duidelijke entree naar het park vanuit 
Zuidwijk ontbreekt. 5 de ringweg rondom Zuidwijk zorgt ervoor dat er geen 
verbinding ontstaat met het park. 



Ontwerp interventies rand Zuiderpark.

Een activatie van de groene openbare ruimte en een hernieuwde 
connectie met het Zuiderpark kan de kwaliteitsbelofte van het 
groenstedelijke karakter van Zuidwijk nieuw leven inblazen. 
Bij een actieve connectie aan de Noordrand van Zuidwijk met 
het Zuiderpark en ‘toegewijd’ of ‘bruikbaar’ openbaar groen 
kunnen er interessante plekken voor ontmoeting en verbinding 
ontstaan en komt de plek los van de huidige anonimiteit. In 
het nieuwe voorstel stellen we een sterke verbinding voor 
van Zuidwijk met het Zuiderpark. De groene openbare ruimte 
aan de randen van de deelbuurten worden geclaimd voor 

privé of collectief groen van de bewoners. Het is zeer belangrijk dat er verschillende 
functionele invullingen ontstaan die de mensen in de omliggende gebouwen met elkaar 
verbinden. De groene velden en stroken kunnen als moestuinen, speelplekken en andere 
verblijfsplekken worden ingezet. Een groot deel van het succes voor ‘toegewijd groen’ 
zal afhangen van een aantrekkelijk landschappelijk ontwerp en een goede aansluiting op 
het asfalt waar de auto’s voorbij rijden. De connectie met het Zuiderpark dient duidelijk 
zichtbaar, veilig en op fietsers en voetgangers georiënteerd te zijn. Het asfalt van de 
randweg Oldegaarde zal op deze cruciale plek een stap terug moeten zetten. Een nieuwe 
klinkerbestrating en de verplaatsing van de rijweg in combinatie met brede zebrapaden 
kunnen de autostromen op deze plek vertragen. In de kern van de overgang tussen 
Zuidwijk en het Zuiderpark ontstaat de perfecte plek voor ontmoeting, een paviljoen dat 
een baken is voor de verbinding tussen de wijk en het park.
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Isometrie ontwerpinterventies rand Zuidwijk Zuiderpark, beeld Chris Collaris Architects.



REFERENTIES ACTIVITEITEN PARK RAND ZUIDWIJK

referentiebeelden ontwerpinterventies activatie en ontmoeting in het groen, rand Zuidwijk Zuiderpark, beelden Pinterest.
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Straatbeeld bestaande situatie rand Zuidwijk Zuiderpark, beeld Google.
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Ontwerpinterventies rand Zuidwijk Zuiderpark, beeld Chris Collaris Architects.
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CONCLUSIE VOOR 
DE VEILIGHEID EN 
LEEFBAARHEID IN 
ZUIDWIJK: DOORBREKEN, 
OPEISEN, VERBINDEN EN 
AANSLUITEN.
De veiligheid in Zuidwijk staat onder druk en belemmert de 
ontwikkeling van de bewoners. Ondermijning, als belangrijke negatieve 
invloedsfactor op de veiligheid, dient hard aangepakt te worden in 
Zuidwijk. Maar evengoed als het grote belang van repressie van 
ondermijning dient het potentieel van de bestaande openbare ruimte 
en het vastgoed (dat ten prooi kan vallen aan ondermijning) volledig 
benut te worden met als hoofddoel betere kansen te bieden aan de 
kwetsbare bewoners van veilige en leefbare wijk. De negatieve spiraal 
waarin Zuidwijk terecht is gekomen dient doorbroken te worden. 
Dit door af te rekenen met de anonimiteit op cruciale plekken in de 
wijk. Het opnieuw opeisen van de groene openbare ruimte door de 
bewoners geeft niet alleen meer ogen op straat en een gevoel van 
zichtbaarheid in de wijk, het maakt de plek geschikt voor ontmoeting 
en verbinding. Een hele woonwijk die van oorsprong gebaseerd is op 
‘inclusiviteit’ komt zo op eigen kracht in de ideale uitgangspositie om 
aan te sluiten met de grotere omgelegen omgeving in Rotterdam.

Dit ontwerpend onderzoek dient als bouwsteen voor een lange-
termijn-perspectief dat gefaseerd tot uitvoering kan worden gebracht 
binnen een duidelijk aanwezig sociaal maatschappelijke context. Het 
is daarbij van belang om meerdere partijen bij deze integrale opgave 
te betrekken. Een sterke eigen potentie en zelfontplooiing van de 
bewoners is een belangrijk wapen in de strijd tegen het gevoel of 
wezen in onveiligheid, echter moet dit wapen wel worden geactiveerd. 
Het doel van het onderzoek is een gerevitaliseerde gebouwde 
structuur die samen met diverse sociaal maatschappelijke, culturele 
én economische factoren het huidige sombere perspectief van de 
bewoners in Zuidwijk definitief doet kantelen.

ZUIDWIJK
  OP
     ZEKER.NL

Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam is samen met Atelier Rijksbouwmeester 
Rijksvastgoedbedrijf en Nationaal Programma Rotterdam Zuid gedeeld 
opdrachtgever van dit ontwerpend onderzoek ´Zuidwijk op zeker.´ 

Stadsontwikkeling Rotterdam bouwt aan een sterke economie en een 
aantrekkelijke woonstad. Met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, 
wonen en werken. De organisatie start en begeleidt ruimtelijke en economische 
investeringen in Rotterdam.

Daarbij is Stadsontwikkeling Rotterdam zowel publiek ontwikkelaar als 
kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur 
met als doel Rotterdam bereikbaar te houden. Door regels te handhaven 
waardoor Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met het 
vastgoed in eigen bezit worden belangrijke publieke diensten en voorzieningen 
gehuisvest. Stadsontwikkeling geeft -samen met private en publieke partners- 
vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente 
Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie 
en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen 
willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en 
woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden 
in Nederland.

Met het ‘Young Innovators’ programma koppelt het College van Rijksadviseurs 
jonge, talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 
aan grote ruimtelijke opgaven als herbestemming, energietransitie, nieuwe 
cultuurlandschappen en de wateropgave.

Het doel van het initiatief is het genereren van vernieuwende ideeën en 
innovatieve input op de thema’s uit de agenda van het College van Rijksadviseurs. 
Daarnaast wil het College met dit traject bijdragen aan de ontwikkeling van een 
nieuwe innovatieve vakgemeenschap. Om ervoor te zorgen dat projecten ook 
echt zullen ‘landen’ is het College sinds 2017 meerdere coproductie aangegaan 
met externe partijen zoals provincies, waterschappen en gemeenten.

Naast dit digitale boekwerk kan het onderzoek ook online worden geraadpleegd.
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Ontwerpinterventies rand Zuidwijk Zuiderpark

Ontwerpinterventies rand Zuidwijk OV knooppunt Slinge

Ontwerpinterventies centrumgebied en deelbuurt Zuidwijk
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