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HOOFDSTUK 1

de gezonde stad
De stad wordt steeds meer ingericht met het oog op 
gezondheid. Er is grote belangstelling voor de vraag hoe 
een stad uitnodigt tot gezond gedrag, zoals bewegen 
en het eten van gezonde voeding, en naar de betekenis 
van groen en een gezond leefmilieu voor het welzijn van 
bewoners. Bij gezondheid gaat het niet alleen om fysieke 
gesteldheid, maar ook om participatie en verbondenheid. 
Ondanks individualisering en digitalisering is er een groeiende 
behoefte aan verbinding tussen groepen in de stad en in 
de eigen buurt. Want om ons veilig en thuis te voelen, is 
het belangrijk dat we elkaar enigszins kunnen plaatsen, 
herkennen en kennen, ondanks onze verschillen. Een enige 
vorm van onderlinge verbondenheid is ook nodig om samen 
vraagstukken in de buurt op te pakken en tot oplossingen 
te komen, de zogeheten collectieve zelfredzaamheid. Er 
is daarom ook veel aandacht voor ontmoetingsplekken en 
sociale activiteiten in de woonomgeving.
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Opgave
De gemeente zoekt voor de Haagse Beemden, 
een wijk in Breda waar zo’n 30.000 inwoners 
wonen, naar oplossingen om tot een sterkere 
wijk te komen. Het O-team heeft daartoe drie 
opgaves geformuleerd: de sociale opgave, de 
groene opgave en de verdichtingsopgave. Deze 
bijdrage richt zich op de eerste opgave en spitst 
zich toe op de gezonde wijk als uitkomst ofwel 
het bevorderen van een gezonde leefstijl via de 
inrichting van de openbare ruimte. De focus ligt 
bij de jeugd in de leeftijdsgroep 12 tot en met 16 
jaar. 

De vraagstelling vanuit het O-team luidt: Welke 
interventies kan je in de Haagse Beemden voor 
deze doelgroep op verschillende plekken plegen, 
ter bevordering van een gezonde wijk in de brede 
zin van het woord? Meer specifiek is de vraag 
hoe sport, bewegen en het verbeteren van groen 
kan samengaan met een programmering van de 
buitenruimte die op maat is voor de jeugd en 
hoe dit kan leiden tot meer sociale interactie en 
cohesie? Bij dit thema staat het versterken van de 
relaties inrichting buitenruimte (inclusief groen) en 
activiteiten versus sociaal netwerk/eigenaarschap 
centraal.

Aanpak
De uitwerking van deze opgave is een 
samenwerking tussen landschapsarchitect 
Mascha Onderwater en stadssocioloog Wenda 
Doff. Voor het bepalen van kansrijke, ‘evidence-
based’ interventies (ter bevordering van een 
gezonde wijk) zijn werkzame mechanismes uit 
de beschikbare literatuur gedestilleerd en is 
de context van de wijk in kaart gebracht door 
middel van documentenanalyse en veldwerk. Dat 
veldwerk bestond uit twee werkbezoeken aan 
de wijk waarbij observaties zijn verricht en met 
sleutelfiguren in de wijk is gesproken. Daarnaast 
zijn telefonische interviews gehouden. 

• Medewerkers (2) Stichting Kick (grote 
  broer / grote zus)
• Jongerenwerker van Surplus
• Sportcoaches (2) van Breda Actief
• Medewerker van Centrum voor Jeugd en 
  Gezin
• Actieve bewoner, lid Wijkplatform Haagse  
  Beemden
• Beleidsadviseur gemeente Breda 
  Gezondheid en sport/spelen/ 
  beweegstimulering
• Wijkteam Haagse Beemden (wijkmanager, 
  fysiek wijkbeheerder en sociaal 
  wijkbeheerder)
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Meer weten? Ga naar jongeren.mijnpositievegezondheid.nl © Institute for Positive Health (iPH) | iph.nl |Gespreksinstrument 1.0

JONGEREN 16-25 JAAR

DAGELIJKS 
LEVEN

MEEDOEN

KWALITEIT VAN LEVEN

ZINGEVING

MIJN GEVOELENS 
EN GEDACHTEN

MIJN LICHAAM

Een gezonde leefstijl
Gezondheid is bepalend voor persoonlijk welzijn en geluk; wat 
dat betreft zijn er grotere verschillen tussen gezonde en onge-
zonde mensen dan tussen rijke en arme mensen. Nederlanders 
vinden hun gezondheid dan ook het allerbelangrijkste in het 
leven (SCP, 2018). Steeds vaker wordt gewerkt met een breed 
concept van gezondheid, ook wel ‘positieve gezondheid’ of 
veerkracht genoemd, waarbij gezondheid wordt gezien als “het 
vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in 
het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van 
het leven” (ihp.nl). Deze bredere kijk op gezondheid is uitge-
werkt in zes dimensies. Bij gezondheid gaat het dan niet alleen 
om fysieke gesteldheid, maar tevens om mentaal welbevinden 
en sociale participatie/meedoen. Gezondheid is daarmee ook 
een sociale opgave, niet alleen medische, zoals beargumen-
teerd door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS, 
2020).

In de probleemopgave ligt de focus op bewegen (en hoe de 
programmering van de buitenruimte hier een positieve invloed 
op kan hebben) en sociale interactie. In onze voorstellen voor 
de Haagse Beemden zullen we ons dus vooral richten op de 
dimensies lichaamsfuncties en meedoen.

Algemeen beeld meedoen en bewegen jongeren
Nederlandse jongeren zijn in vergelijking met hun Europese 
leeftijdgenoten gemiddeld gezond en bijzonder gelukkig (Boer 
& Stevens, 2018). Ze staan in de top 3 qua welbevinden en 
rapporteren veel sociale steun van zowel leeftijdgenoten als van 
hun ouders. 

Institute for Positive health 
(IPH) is dé motor achter 
de beweging Positieve 
Gezondheid. De stichting 
is opgericht door Machteld 
Huber, de grondlegger van 
het gedachtegoed. )

Bron: Positieve gezondheid, Institute for Positive health (IPH) 
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bron: alles over sport.nl op basis van Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM 2017

Maar liefst 85 procent van de Nederlandse jongeren 
vindt dat hij/zij aardige en behulpzame klasgenoten 
heeft ten opzichte van 65 procent van de Europese 
jongeren. Met het toenemen van de leeftijd zijn 
jongeren minder positief over hun sociale context 
en jongeren met een migratieachtergrond ervaren 
minder sociale steun, net als jongeren uit onvolledige 
gezinnen en minder welvarende gezinnen. Wat 
betreft de dimensie meedoen zien we verder dat 
bijna de helft (48,4 procent) van de jongeren van 15 
tot 25 jaar een vorm van vrijwilligerswerk doet. Sinds 
2016 is er sprake van een geleidelijke daling van 
jongeren die vrijwilligerswerk doen (HBSC, 2017). 
Vergeleken met de bevolking als geheel is de (club)
sportdeelname onder de jeugd relatief hoog, maar is 
in afgelopen decennia wel gedaald (Elling & Selten, 
2016; CBS, 2019). De trend is dat we minder vaak in 
verenigingsverband sporten, steeds vaker bewegen 
mensen ongeorganiseerd en individueel, in de 
openbare ruimte. Voor kinderen is georganiseerde 
sport nog wel belangrijk, maar gedurende de 
adolescentieperiode is sprake van een relatief 
sterke sportuitval, vooral bij sportverenigingen 
(SCP, 2018). Laag opgeleiden en mensen met een 
niet-westerse migratieachtergrond sporten minder, 
net als personen die niet maatschappelijk actief 
zijn (huisvrouwen/mannen, arbeidsongeschikt, 
gepensioneerd).Onder 12- tot 18-jarigen is de 
wekelijkse sportdeelname nagenoeg gelijk aan die 
van kinderen van 8 tot 12 jaar (76% vs 79%). De 
meest beoefende sporten in deze leeftijdsfase zijn 
voetbal (22%), fitness/conditietraining (13%) en 
hockey (6%).

Bewegingsarmoede
‘Bewegingsarmoede’ wordt niet zozeer veroorzaakt 
omdat de jeugd minder zou sporten, maar vooral 
omdat ze in het dagelijks leven steeds minder fysiek 
actief zijn (Elling, 2003). Scholieren en studenten 
zitten in vergelijking met personen uit de andere 
levensfasen het meest op een dag (SCP, 2018).
Onder bewegen valt niet alleen sport, maar ook 
dagelijkse beweging in de vorm van fietsen, lopen 
en buiten spelen. (bron Gezondheidsenquête/
Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM 2017). Het 
percentage dat voldoet aan de beweegrichtlijnen 
is voor deze leeftijdsgroep het laagst van alle 
leeftijdsgroepen. Nog geen een derde (31%) 
voldoet aan de beweegrichtlijnen. De belangrijkste 
beweegactiviteiten van deze leeftijdsgroep zijn 
fietsen (6,0 uur per week) en sporten (4,3 uur per 
week). Samen met de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar 
zitten 12- tot 18-jarigen het meest; 10 uur per dag. 

Onze doelgroep 12-18 jaar 
sporten (bijna) het meest en heb-
ben tegelijkertijd de 
grootste bewegingsarmoede. 

Ze zitten het meest: 10uur per dag.
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Positieve effecten bewegen
Er is een sterk verband tussen fysieke activiteit en gezondheid: 
bewegen heeft een belangrijk aandeel in de algehele gezond-
heid en inactiviteit is een risicofactor voor tal van aandoenin-
gen, zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen (SCP, 
2018; Gezondheidsraad 2017). De literatuur op een rij zettend, 
is er verder sterk bewijs voor een positief effect van bewegen 
op emotioneel welzijn, vooral bij kinderen. Fysieke activiteiten 
kunnen zorgen voor een toename van zelfvertrouwen en een 
afname van stress, angsten en depressies. Kwetsbare jonge-
ren die sporten beter kunnen omgaan met tegenslagen dan 
niet-sportende kwetsbare jongeren. Vooral de directe positie-
ve emoties door sport en bewegen, zoals plezier en je goed 
voelen, zijn goed onderbouwd (SCP, 2018). Ook is er voldoende 
bewijs voor een positief effect op sociale vaardigheden, vooral 
als het sport in teamverband betreft en bij aanwezigheid van 
een coach. Sport heeft een ontmoetingsfunctie en kan socia-
le banden versterken (Van der Meulen, 2007). Ten derde is er 
bewijs voor een positief effect op schoolprestaties. Fysieke 
activiteiten werken opwekkend, vergroten het concentratiever-
mogen en stimuleren de hersendoorbloeding. Er is ook afzon-
derlijk onderzoek gedaan naar de effecten van spelen. Uitkom-
sten daarvan laten zien dat spelen bijdraagt aan de motorische, 
cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen (Daan, Peeters 
& Fink, 2019; Bailey e.a. 2013).

Behalve dat bewegen een duidelijke relatie heeft met fysieke, 
mentale en sociale gezondheid, worden aan sporten, spelen 
en bewegen ook vele maatschappelijke betekenissen 
toegekend. Zo zou sport ook goed zijn voor sociale cohesie 
en zou het sociale verschillen naar bijvoorbeeld etniciteit en 
sociaaleconomische status kunnen overbruggen (SCP, 2018), 
hoewel deze relaties lastig empirisch zijn vast te stellen. 
Voor de stad heeft lopen en fietsen het voordeel dat het niet 
vervuilend is en een beperkte ruimtelijke impact heeft. Volgens 
de Rijksbouwmeesters zou lopen aan bredere maatschappelijke 
opgaven en thema’s moeten worden verbonden, zoals 
gezondheid (van mens en natuur), inclusiviteit, armoede, 
klimaatadaptatie en biodiversiteit, zodat het onderdeel van iets 
groters wordt.

Verbeterde schoolprestaties 
door verbetering 
concentratievermogen en 
hersendoorbloeding

toename positief denken

afname stress

versterkt sociale banden

toename zelfvertrouwen

toename emotioneel welzijn

SCP (2018): De verwachting 
is dat in georganiseerde sport 
(bv. op school, in clubver-
band of via een commerciële 
aanbieder) de kwaliteit van 
de begeleiding beter is, waar-
door de gezondheidswaarde 
groter is dan in de ongeor-
ganiseerde sport. Onderbou-
wing hiervan is echter nog 
schaars en afhankelijk van de 
organisatorische uitwerking in 
de praktijk (Bailey et al. 2013).

Omgevingswet:  In 2022 
treedt de Omgevingswet in 
werking. Die wet verplicht alle 
gemeenten om een integrale 
toekomstvisie (de Omge-
vingsvisie) voor de inrichting 
van de leefomgeving te 
maken. Gemeente Breda 
(Bouwstenen op weg naar 
omgevingsvisie Breda, 2018): 
De Omgevingswet stelt 
ten opzichte van de oude 
wetgeving meer eisen aan 
het proces vanaf het begin 
van plannenmaken en biedt 
tegelijk meer mogelijkheden 
voor integraliteit van denken 
en doen. Een voorbeeld hier-
van is de mogelijkheid om in 
de omgevingsvisie de sociale 
uitdagingen (o.a. vergrijzing, 
gezondheid, veiligheid) te 
vertalen naar de fysieke leef-
omgeving. 
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Gezondheid en leefomgeving
Overheden en andere instanties hebben 
verschillende manieren om een gezonde leefstijl 
te stimuleren. Onze opdracht is om te kijken 
naar werkzame interventies in de buitenruimte. 
Gezondheid en leefomgeving zijn sterk met elkaar 
verbonden. Er zijn grote verschillen in gezondheid 
tussen buurten.  De wijk waarin iemand geboren 
wordt is een goede voorspeller van diens 
toekomstige gezondheid. In armere wijken roken 
bewoners vaker, bewegen en sporten ze minder 
en hebben vaker overgewicht. Deels zijn die 
verschillen te verklaren doordat mensen met een 
lage sociaaleconomische status in dezelfde (soort) 
wijk wonen. Zo leven hoog opgeleiden gemiddeld 
vijftien jaar langer in goede gezondheid dan laag 
opgeleiden (CBS). Maar de concentratie van 
armoede kan ook een zelfstandig negatief effect 
hebben. In wijken waar veel sociale problemen 
heersen, is het moeilijker om een gezond 
opvoedingsklimaat te bereiken (RVS, 2020). Galster 
(2014) onderscheidt vier categorieën van buurteffect 
mechanismen, paden via welke de buurt van 
invloed kan zijn op gezondheid:

    Sociaal-interactieve mechanismen:
       sociale netwerken en rolmodellen

 Omgevingsmechanismen:
     blootstelling aan geweld en vervuiling

       Geografische mechanismen: 
    aanbod en kwaliteit voorzieningen

         Institutionele mechanismen: 
                        stigmatisering

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving stelt 
dat we blijvend moeten inzetten op een gezon-
de leefomgeving die zowel het individu als diens 
netwerk stimuleert tot participatie, ontmoeting en 
een gezonde leefstijl (zoals ook de Landelijke nota 
gezondheidsbeleid aangeeft). Ze ziet de Omge-
vingswet die in 2021 van kracht wordt als kans om 
gezondheid te verbinden aan ruimtelijke ordening 
en collectief te investeren in de publieke ruimte. 

Wat zijn dan de werkzame principes van een 
beweegvriendelijke buitenruimte? Hoe maken we 
plekken die bewoners (waaronder kinderen) een 
gezonde en beweegvriendelijke omgeving bieden? 
Op welke wijze is het sociaal weefsel van de buurt 
daarbij van belang? Deze vragen werken we uit en 
formuleren daarbij kansrijke interventies voor de 
Haagse Beemden. Welke ingrepen nodig en kansrijk 
zijn, hangt natuurlijk ook af van de context en 
specifieke aandachtspunten in een wijk. Met behulp 
van beschikbare gegevens en gesprekken met 
sleutelpersonen zetten we die daarom eerst uiteen.
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HOOFDSTUK 2
Werkzame mechanismes
De wijze waarop we steden, wijken en buurten ontwerpen 
en beheren is van invloed op de gezondheid van bewoners. 
Een prettige openbare ruimte nodigt namelijk uit tot sporten, 
spelen en ontmoeten. Groen is bij alle vormen van bewegen 
en ontmoeten een wezenlijk element van de openbare ruimte 
en dus van de gezonde wijk. Behalve dat het de mogelijkheid 
geeft voor spelen, sporten en ontmoeten, zorgt groen voor 
schone lucht, afkoeling en waterberging. 
Toevallige ontmoetingen in de openbare ruimte leiden 
tot publieke vertrouwdheid; vreemden worden ‘bekende 
vreemden’ en dragen bij aan thuisgevoel. Door herhaaldelijke 
contacten ontstaat kennis over buurtbewoners die ons in 
staat stelt om buurtgenoten te leren vertrouwen, of in ieder 
geval in te kunnen schatten. Elkaar herkennen, weten wat 
je van elkaar kunt en mag verwachten is van belang bij 
collectieve zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat je elkaar durft 
aan te spreken wanneer dat nodig is en dat je gezamenlijk 
problemen kan oplossen (ook wel gemeenschapsveerkracht 
genoemd). Ontmoetingsplekken zijn dus van groot belang, 
variërend van speelplekken tot bibliotheken en buurthuizen.
Mensen eigenen zich ruimte toe. Dat is een wezenlijk proces 
in het thuis maken: eigenaarschap. En je ergens thuis voelen, 
dat is een wezenlijk aspect van het mens zijn en heeft invloed 
op je welzijn en geluksgevoel. De zoektocht naar een thuis is 
belangrijk in een fluïde, onzekere en complexe wereld, want 
het geeft houvast, geborgenheid en identiteit. Dat geldt zeker 
voor jongeren. In sommige gevallen verandert publieke ruimte 
door het toe-eigenen in parochiale ruimte: de plek is van een 
bepaalde groep.
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Foto: James Lewis | Unsplash
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Wat is bekend uit de literatuur?
De aanwezigheid van (groene) buitenruimte is geen voldoende 
voorwaarde voor het gebruik ervan. Of ruimte ook werkelijk 
wordt gebruikt, hangt af van meer dan de beschikbaarheid. 
Openbare ruimte moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wil 
zij aantrekkelijk zijn om er te verblijven en eigen te maken. 

Een prettige leefomgeving  die uitdaagt tot bewegen 
is afwisselend, zonder veel hinder en gevaar, en 
nodigt uit tot verblijf. De belangrijkste factoren daarbij 
zijn: nabijheid, verkeers- en sociale veiligheid, voorzieningen, 
aantrekkelijk, en het aanbod van activiteiten (programmering). 

De ervaring van nabijheid
Nabijheid gaat om hoe plekken met elkaar zijn verbonden en 
welke routes er tussen de openbare ruimtes zijn. Het gaat over 
verbondenheid met de rest van de stad, waarbij verschillen-
de voorzieningen in de nabije omgeving te vinden zijn. Vaste, 
vertrouwde patronen leiden tot een sociaal veilige omgeving. 
Een stedelijke omgeving met veel functies of een afwisselend 
karakter, zorgt er niet alleen voor dat veel bestemmingen op 
korte loopafstand te bereiken zijn, maar ook dat de afstand 
daartussen korter aanvoelt. We schatten namelijk de werkelij-
ke nabijheid van bestemmingen snel verkeerd in doordat we 
beïnvloed worden door de ruimte om ons heen. Voldoende 
prikkels of afwisseling in het straatbeeld of landschap, kunnen 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat een wandeling of fietsritje korter 
aanvoelt. Tegenovergestelde speelt ook mee, als we het gevoel 
hebben dat we verdwalen of omrijden dan ervaren we de route 
als langer.
De nabijheid van de geparkeerde auto’s dicht bij de woning 
heeft een negatief effect op het wandelen en fietsen. We zijn 
eerder geneigd de auto te pakken als dit te makkelijk gemaakt 
wordt.

Verkeersveiligheid
Naast afstand spelen ook andere factoren een belangrijke rol 
bij de keus om wel of niet te kiezen voor fietsen of wandelen. 
Zo geldt over het algemeen dat in buurten waar makkelijk 
voor de deur geparkeerd kan worden, het autobezit hoger is, 
het aantal ritjes met de auto groter is en er minder vaak wordt 
gekozen voor fietsen of wandelen. Daarnaast moeten mensen 
zich veilig voelen als ze lopen of fietsen op straat. Dit betekent 
veilige oversteekplaatsen, brede stoep en fietspad, lage 
verkeersnelheid en een inrichting die aansluit op de maximale 
snelheid. 

‘Nabijheid’ de route tussen 
A en B wordt als dichtbij 
ervaren.

de auto voor de deur heeft 
een negatief effect.

gevoel van onveiligheid heeft 
een negatief effect

meer ruimte voor voetgan-
gers en fietsers heeft een 
positief effect

complexe routes, kans op 
verdwalen, hebben een 
negatief effect.

een afwisselende route 
wordt korter ervaren.
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Foto: NRC Pionieren met autovrije straten
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Sociale veiligheid
Iedereen moet zich ten alle tijden veilig kunnen voelen op straat. 
Om de sociale veiligheid te verhogen zijn ‘ogen op straat‘ 
nodig (Jacobs), zodat sociale controle kan worden uitgeoefend. 
Volgens Jacobs zijn straten van groot belang als visitekaartje 
van de buurt. Buurten moeten meerdere functies hebben (zoals 
wonen, werken, cultuur en winkelen) voor een dynamische 
lokale economie en de levendigheid op straat. Hoe meer divers 
het aanbod, hoe beter. Dat betekent dat de openbare ruimte 
gebaat is bij een kritische massa ofwel een minimaal gebruik 
dat weer andere gebruikers aantrekt. Daarbij geldt dat een 
divers publiek het openbare karakter verstevigt.

Het helpt daarom als een plek door verschillende mensen (jong, 
oud etc.) wordt gebruikt. Daarvoor moet een plek het liefst 
meerdere functies hebben. Volgens Sennett kan je een publieke 
ruimte het beste plannen volgens de principes van de bazaar, 
waar veel sociale activiteiten tegelijk plaatsvinden, om zo de 
diversiteit en inclusiviteit te verhogen. Dit voorkomt dat publieke 
ruimtes tot parochiale ruimtes verworden, die niet voor iedereen 
toegankelijk zijn.  

Sociale veiligheid is verder gebaat bij heldere zichtlijnen en 
goede of slimme verlichting. Door middel van licht kan de 
openbare ruimte sfeervoller en prettiger gemaakt worden wat 
bijdraagt aan de beleving van sociale veiligheid. Volgens een 
Brits onderzoek leidt verbeterde verlichting tot meer trots bij 
gewenste gebruikers, sociale cohesie en informele sociale 
controle (Welsh & Farrington, 2007). 

Voorzieningen, Hardware
Het belangrijkste element om mensen op straat te krijgen is de 
aanwezigheid van andere mensen. Daarvoor dienen zitbanken, 
speelvoorzieningen en terrasjes. Publieke ruimte krijgt extra 
aantrekkingskracht wanneer er uitdagende speelelementen 
aanwezig zijn voor alle doelgroepen. Elementen zoals spelen 
en zitgelegenheden zorgt dat we langer verblijven en er meer 
interactie is. 

Aantrekkelijkheid
Esthetiek is van wezenlijk belang. Het helpt om plekken te 

plaatsen van confortabele 
zitplekken  heeft een positief 
effect 

Jane Jacobs
In 1961 verscheen haar 
bekendste boek, The Death 
and Life of Great American 
Cities (Dood en leven van 
grote Amerikaanse steden). 
Het behoort nog altijd tot de 
meest invloedrijke geschriften 
over stadsplanning en in het 
bijzonder over de invloed van 
stedelijke structuren op het 
gedrag van mensen. Jacobs 
laat zien hoe de fysieke, soci-
ale en economische structuur 
van de stad burgers kan 
stimuleren (of belemmeren) 
korte contacten met elkaar 
aan te gaan. Korte contacten 
zijn nodig voor een gevoel 
van veiligheid en vertrouwen 
tussen stedelingen. 
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monofunctionele 
wijken kennen weinig 
levendigheid

levendig straatbeeld 
door hoge intensiteit en 
diverse functies; wonen, 
werken en winkels.
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Verlichting beïnvloedt het gedrag van mensen. Er worden 
twee componenten van licht onderscheiden lichtinten-
siteit en  toonkleur. Een hoge lichtintensiteit heeft een 
verblindend effect. De sociale veiligheid neemt af als 
enkel het voet en/of fietspad wordt verlicht met hoge lich-
tintensiteit. Je ziet daardoor de omgeving niet, waardoor 
het gevoel van onveiligheid juist toeneemt.

Naast de lichtintensiteit heeft licht ook een bepaalde kleur 
in zich. Kleur roept bepaalde associaties op. Uit resulta-
ten van onderzoek blijken de kleuren blauw en groen te 
worden geassocieerd met veiligheid. Veiligheid wordt niet 
geassocieerd met rood en paars en nauwelijks met oranje 
en zwart (Eysink Smeets, Van ’t Hof, & Van der Hooft, 
2010).

 Veel gemeentes gebruiken wit licht omdat daarmee het 
gezicht goed is te herkennen. Echter is de effectiviteit 
hiervan niet aangetoond. Naast dat wit licht niet aan-
trekkelijk wordt bevonden door mensen is wit licht zeer 
storend voor dieren en planten. Zo wordt de 
grootschalige insectensterfte in relatie gebracht met licht-
vervuiling. Door een andere lichtkleur te kiezen, kan dit 
negatieve effect van licht op dieren worden verminderd.

Voor ‘Ogen op de straat’ is het belangrijk dat 
de ramen op straat gericht zijn. Blinde gevels, 
rolluiken, schuttingen of onbewoonde panden 
hebben een negatief effect op de sociale veilig-
heid. 

geen zicht op de omgeving, waardoor gevoel 
van onveiligheid toeneemt.

indirecte verlichting en aanlichten van de 
omgeving 
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creëren met een uniek karakter. Sennett spreekt van ‘punctu-
atie’ via inrichting, bijv. via straatmeubilair, speeltoestellen en 
muurtekeningen, elementen die mensen beter doen voelen over 
de buurt waar ze wonen. Het kan gaan om kleine ingrepen die 
de publieke ruimte opfleuren die niet veel geld hoeven te kos-
ten, zoals het toevoegen van divers groen (bomen, planten en 
bloemen) en kleur (bijvoorbeeld kleuren van trappen, hekjes en 
muurschilderingen /streetart). Kleur in de publieke ruimte is ook 
toe te voegen met behulp van licht. 

Beheer
Behalve schoonheid speelt ook mee of een ruimte schoon 
en heel is. Losliggende stoeptegels, verwaarloosd groen, niet 
werkende straatverlichting, kapot straatmeubilair en vervuilde 
pleinen zijn onaantrekkelijk en vermindert het gebruik van 
de openbare ruimte. Ook wordt de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte erdoor beperkt (fysieke obstakels). Bovendien 
geeft dat bewoners het idee dat hun woonomgeving er voor 
instanties (de gemeente die verantwoordelijk is voor het 
onderhoud) er niet toe doet. Bewoners distantiëren zich dan 
van de openbare ruimte met een mogelijk neerwaartse spiraal 
van verloedering tot gevolg.  

Software & Orgware
Naast de hardware is de software en orgware van belang bij 
het stimuleren van bewegen en ontmoeten, georganiseerde 
activiteiten (Hoekman, Collard & Cevaal, 2011).  In dit model 
wordt hardware gezien als ‘wat er is’, software als ‘wat er wordt 
georganiseerd’ en orgware als ‘hoe hardware en software 
georganiseerd en afgestemd zijn’. Het op elkaar afstemmen van 
deze factoren zal mogelijk een grotere invloed hebben op sport- 
en beweeggedrag in de openbare ruimte dan de individuele 
factoren.

Mensen zijn waarschijnlij-
ker de straat te gebruiken 
als de omgeving inter-
resant en stimulerend is 
met aantrekkelijke gebou-
wen, doorzichten, water, 
beplanting en straatkunst 
en als meer mensen op 
straat aanwezig zijn.
Ze zullen minder de auto 
gebruiken als voorzie-
ningen zoals winkels op 
loop of fietsafstand zijn 
gesitueerd. 

Meer mensen gaan 
lopen of fietsen als 
straten niet worden 
gedomineert door 
autoverkeer en als de 
verharding van routes 
niet te druk, vies, 
rommelig of in slechte 
staat zijn.

Het verbeteren van 
luchtkwaliteit heeft 
een directe positieve 
invloed op de gezond-
heid van mensen. 

Richard Sennet:
‘Punctuatie is plekken creëren 
met een uniek karakter. 
Zonder ‘aanhalingstekens’ 
werken publieke ruimtes niet. 
Ikzelf besteedde altijd veel 
aandacht aan straatmeubilair 
- zitbanken, drinkfonteinen, 
kleine beplanting, verschillen-
de vormen van voetpaden. 
Punctuatie is vaak banaal, 
maar het markeert een plek.
Iets waardevols hoeft niet per 
se duur te zijn. Het verbaast 
me telkens weer hoezeer klei-
ne zaken de publieke ruimte 
mensen kunnen opfleuren. 
Het is vaak symbolisch. Iets 
waar ze trots op kunnen 
zijn of dat goed is voor hun 
gemeenschap. Als je wil dat 
bewoners eigenaarschap 
nemen over hun buurt, 
moet je iets voorzien dat het 
waard is om eigenaar over te 
worden.’
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Mensen zouden zich 
ten alle tijden veilig 
moeten kunnen voelen 
op straat. Mensen 
moeten zich niet 
bezorgd maken over 
verkeersveiligheid en 
persoonlijke veiligheid 
in de openbare ruimte.

Een goed openbaar vervoers-
systeem stimuleert en maakt het 
mogelijk voor mensen om meer te 
wandelen of te  fietsen. Het is wel 
noodzakelijk om de dominatie van 
het autoverkeer terug te dringen om 
dit succevol te laten zijn.

Het verminderen van geluidsoverlast 
heeft een directe positieve invloed op de 
gezondheid van mensen. Het verhoogd 
daarnaast de ambiance van de straat en 
zorgt dat mensen langer verblijven.

Een tekort aan zitplekken beperkt 
bepaalde doelgroepen in het 
gebruik van de openbare ruimte. 
Door er zorg voor te dragen dat er 
voldoende rustpunten zijn langs 
de route waaronder ook lokale 
voorzieningen stimuleert mensen 
om langer te verblijven en eerder te 
voet te gaan.

Het bieden van schaduw en 
schuilplekken tegen wind en regen 
zorgt dat mensen bij verschillende 
weersomstandigheden de openbare 
ruimte gebruiken.

Het makkelijk en voor het gevoel veilig 
oversteekbaar maken van wegen en 
verbinden van buurtennodigt uit tot meer 
fietsen, wandelen en sociale interacties 
tussen buurten. Zwaar en snelrijdend 
verkeer zorgt voor psychische barrieres.

De openbare ruimte dient voor ieder-
een een aangename plek te bieden. 
Als het voor alle doelgroepen aantrek-
kelijk en toegankelijk is stimuleert dit 
ontmoetingen.
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HOOFDSTUK 3
Typering wijk 
Enkele buurten in de Haagse Beemden zijn kwetsbaar vanwege 
sociaaleconomische achterstand. Aangezien armoede van 
grote invloed is op (de gezondheid van) kinderen, vormt dit 
een serieuze aandachtspunt. Net als in andere steden zijn 
jongeren in de Haagse Beemden vatbaar voor ongezonde 
en ondermijnende activiteiten, zoals softdrugs gebruik en 
het bezitten van steekwapens. Het wonen in de Haagse 
Beemden wordt gewaardeerd, wel wordt er verkeersoverlast 
en veloedering in Kesteren, Muizenberg en Gageldonk ervaren. 
Over het algemeen zijn jongeren minder positief dan ouderen 
op dit vlak. Aandachtspunt voor met name de jeugd is de 
relatief sterke blik naar binnen. Diversiteit lijkt geen probleem 
te zijn, maar juist iets wat wordt gewaardeerd door de jeugd. 
Het sociale weefsel is sterk te noemen: er wordt een grote 
betrokkenheid van bewoners ervaren en er zijn organisaties 
actief die met beide voeten in de wijk staan (voelsprieten 
hebben) en een brug kunnen slaan tussen systeem- (de 
gemeente en andere instanties) en leefwereld. Om te 
voorkomen dat de wijk kantelt zal het achterstallig onderhoud 
met name in Kesteren, Muizenberg en Gageldonk moeten 
worden aangepakt. 

Ruimtelijk is er een groot contrast tussen het landschap en de 
wijk. Veel straten zijn er stenig met weinig groen. Er is wel een 
sterke groenstructuur, maar die wordt onderbenut. Het groene 
hart wordt nauwelijks gebruikt door jongeren met uitzondering 
van de twee fietspaden die hier door lopen. Het groen is 
eentonig. In de straten domineren de auto’s.
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Locatie
De wijk de Haagse Beemden ligt aan de noordwestkant van de stad 
en vormt samen met het bedrijventerrein Emer het stadsdeel Breda 
Noord-West. De Haagse Beemden is vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt een icoon uit de jaren ‘80 en ‘90 dat symbool staat voor 
de inverse stedenbouw in Nederland. Centraal in de wijk bevindt 
zich een groen hart van twee landgoederen, met daaromheen negen 
buurten: Asterd, Heksenwiel, Kesteren, Kievitsloop, Gageldonk, 
De Kroeten, Overkroeten, Muizenberg en Paradijs. Kesteren 
en Muizenberg zijn aandachtsbuurten; sinds 2015 investeren 
gemeente en woningcorporaties met Wijkimpuls in deze gebieden 
extra door middel van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, 
maatschappelijke participatie.  

Beeld op basis van beschikbare data
Er wonen op  begin 2020 iets meer dan 26.000 mensen in Haagse 
Beemden / Breda Noord-West. In de afgelopen 10 jaar is het aantal 
inwoners licht gedaald. De bevolking is iets jonger dan in Breda 
als geheel, er zijn vooral minder 65plussers. Van de inwoners heeft 
15% een niet-westerse migratieachtergrond, wat net iets hoger is 
dan het Bredase gemiddelde (13%). Qua woningvoorraad gaat het 
in de Haagse Beemden vooral om eengezinswoningen die redelijk 
betaalbaar zijn. Er is een mix van koop – en huurwoningen en er zijn 
enkele concentraties corporatiewoningen in Muizenberg en Kesteren. 

Over het geheel genomen is de woningvoorraad op orde en 
toekomstbestendig (levensloopbestendig, duurzaam, divers en 
betaalbaar). Het gebiedsprofiel concludeert dat het specifieke 
woonmilieu van de Haagse Beemden tegemoet komt aan de wens 
van veel bewoners om te wonen in een groene wijk met ruimte 
(Perspectief wonen). Kesteren en Muizenberg kennen (vanwege de 
concentratie van corporatiewoningen) een iets hogere concentratie 
van bijstandsontvangers. Vooral in Kesteren wonen mensen die niet 
of zeer moeilijk rondkomen. De economische participatie neemt 
sinds 2013 toe, maar de vraag is of dat in komende tijd doorzet met 
het oog op een mogelijke economische crisis.

Uit de beschikbare cijfers blijkt dat bewoners gemiddeld ge-
nomen tevreden zijn over de wijk en er met plezier wonen. De 
leefbaarheid is goed, de woningen worden gewaardeerd en be-
woners zijn trots op hun gebied. Vergeleken met Breda als geheel 
wordt wel iets minder sociale samenhang in de buurt ervaren, maar 
niet meer eenzaamheid (GGD, 2016).

De evaluatie van het Wijkimpulsbeleid (2015-2018) laat zien dat de 
leefbaarheid in de aandachtsgebieden is toegenomen. Bewoners 
maken zich wel zorgen over dreiging en veiligheid, ondanks een 
lichte stijging van ervaren sociale cohesie. 
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Aandeel bijstandontvangers 
per buurt 2014

Bewoners vinden het een fijne plek om te 
wonen maar de wijk heeft geen positief 
imago onder Bredanaars. Bewoners heb-
ben moeite met het beeld dat anderen van 
hun wijk hebben (stigmatisering).
De evaluatie van het Wijkimpulsbeleid stelt 
dat naamgeving  (wijkimpuls, kwetsbare wij-
ken) niet bijdraagt aan een positieve naam. 
De opstellers van de evaluatie stellen dat 
hier een communicatieve opgave voor de 
gemeente, woningcorporaties en andere 
instanties om de wijk in een positiever 
daglicht te zetten.
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Bewoners geven aan weinig verbeteringen te zien in het 
uiterlijk en de sfeer van de buurt. De belangrijkste wijkproble-
men zijn in hun ogen: overlast van jongeren, drugs en parkeren.

De meest recente cijfers geven het volgende beeld van de 
waardering van het wonen en ervaren veiligheid.
Het algemene rapportcijfer voor prettig wonen verschilt niet 
significant tussen de buurten en ligt in alle buurten tussen de 
7 en de 8. Bewoners geven ook een ruime voldoende voor de 
veiligheid. Het gemiddelde cijfer ligt wel lager in de buurten 
Muizenberg, Kesteren, Gageldonk en Kievitsloop. In alle 
buurten worden minder dan 150 misdrijven per 1000 inwoners 
gepleegd, net als in grotendeels de rest van Breda. 
In Gageldonk en Kesteren wordt meer verkeersoverlast 
ervaren. Tot slot ligt het percentage van de mensen die het 
(helemaal) eens zijn met de stelling ‘Mijn buurt is schoon’ 
beduidend lager in Kesteren, en ook in Muizenberg en Gal-
geldonk. Kortom, hoewel de woonkwaliteit over het algemeen 
hoog wordt gewaardeerd zijn er wel verschillen tussen buurten, 
waarbij Kesteren, Muizenberg en Gageldonk negatief afwijken 
van de overige buurten.

Een groot deel van de bewoners voelt zich medeverantwoor-
delijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, hoewel 
de score wel iets lager ligt in Kesteren. Het daadwerkelijke 
percentage dat zich actief heeft ingezet voor de buurt is hier 
juist weer hoger. Bewoners geven vooral aan mee te willen 
helpen met buurtpreventie en meedenken, minder met 
het onderhoud van de buurt, het groen en organisatie van 
activiteiten.

Het is bekend dat een enquêteonderzoek vaak maar een 
bepaald deel van de populatie weet te bereiken. In de regel 
zijn lager opgeleiden ondervertegenwoordigd en ouderen 
oververtegenwoordigd. 
Het valt op dat jongeren (16 t/m 29 jaar) minder tevreden zijn 
over hun woonomgeving dan ouderen (cijfers over Breda als 
geheel):
  • Jongeren zijn minder tevreden over de veiligheid in hun  
 buurt
• Jongeren geven vaker aan slachtoffer te zijn geweest in  
 hun buurt van een delict
• Jongeren ervaren meer dreiging
• Jongeren ervaren vergeleken met de oudere mensen  
 minder sociale cohesie in de eigen buurt
• Jongeren ervaren meer verkeersoverlast
• Jongeren geven een lagere waardering voor   
 prettig wonen in de buurt
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Rapportcijfer Wonen
     maart 2020

Percentage dat de buurt 
schoon vindt     maart 2020
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Voor de steekproef van de buurtenquête geldt 
de leeftijdsgrens vanaf 16 jaar en mist daarmee 
het algemene beeld van de beleving van onze 
doelgroep (12-16 jaar). Het is daarom belangrijk 
om de voelsprieten uit te zetten onder ook deze 
leeftijdsgroep en de sleutelfiguren die in contact staan 
met de jeugd.

Beleid Haagse Beemden
Het beleid van de gemeente Breda richt zich op bewegen 
in de brede zin van het woord (van sporten tot lopen, 
skaten etc.). Het beleid is er op gericht om bewegen in 
de openbare ruimte aan te moedigen, waarbij de relatie 
wordt gelegd met ontmoeten. Binnen het beleid wordt 
aandacht gegeven aan informele en formele speelruimte 
(ook sport- en beweegruimte). Qua speelplekken is 
de inzet dat elke wijk een topspeelplek heeft; een 
grote speelplek waar iedereen elkaar ontmoeten en 
waar verschillende speelvormen mogelijk zijn. Verder 
is het uitgangspunt dat elk kind binnen een bepaalde 
afstand naar een speelplek kan komen, dat zijn de 
kleine buurtplekjes. Tot slot zijn er plusplekken, bijv. 
natuurspeelplekken, skateplek, waarvan wordt gesteld 
dat die niet in elke wijk hoeven te zijn. De informele 
speelruimte is de openbare ruimte zelf, die aantrekkelijk 
moet zijn om te bewegen en te spelen. Hier is extra 
ruimte voor initiatief van bewoners.
  
Binnen de pijler ‘Sport- en beweegstimulering’ zijn de 
volgende doelstellingen geformuleerd (Visie op sport & 
bewegen 2017-2030):
• Bredanaars zitten fysiek en mentaal goed
 in hun vel;
• Bredanaars hebben een gezonde leefstijl; ze   
 bewegen voldoende en eten gezond.
• Indien nodig worden bewoners hierbij    
 ondersteund;
• Iedereen kan in de buurt terecht voor sport   
 en beweegaanbod; 
• Bredanaars zijn tevreden over de speel-,   
 sport- en beweegmogelijkheden in
 hun omgeving;
• Ouderen en mensen met een beperking    
 wonen langer prettig thuis.

Ten aanzien van ‘sport in de openbare ruimte’ formuleert 
de gemeente ook nog de doelstelling:

• Het bevorderen van een gezonde leefstijl   
             door de openbare ruimte aantrekkelijker of 
 geschikt te maken om in te sporten en    
 te bewegen. Specifiek gaat het dan ook 
 om de ‘kindvriendelijke stad’: een fijne    
 leefomgeving, waarin kinderen zich 
 ontwikkelen en de ruimte hebben om te    
 spelen, bewegen, recreëren en gezond op te   
 groeien. 

Uit Bouwstenen op weg naar omgevingsvisie Breda: “Er 
is een groeiende aandacht voor gezondheid en het cre-
eren van een gezonde leefomgeving (bijvoorbeeld door 
het instellen van blue zones). Behalve het buitengebied 
en de parken, speelt de openbare ruimte in zijn geheel bij 
dit alles een belangrijke rol. Hoe kunnen we de openbare 
ruimte in de directe woonomgeving voor alle doelgroepen 
beweegvriendelijk inrichten? Zijn er meer vormen van 
medegebruik mogelijk, hoe passen we dit in binnen een 
gebiedsontwikkeling en wat betekent dat voor beheer en 
onderhoud.”

Er wordt door de gemeente ook ingezet op het verhogen 
van sociale cohesie, onder andere door het stimuleren 
van ontmoeting. Qua ontmoetingsplekken is er door 
sociaal wijkbeheerder in de wijk gewerkt aan met name 
drie plekken, namelijk: De Sleutel, De Verbinding en de 
kinderboerderij. Het stimuleren van ontmoetingsplekken 
past in “de beweging naar de voorkant”, wat wil zeggen 
dat door onderlinge contacten tussen buurtbewoners 
sociale cohesie en steun kan worden gestimuleerd.

De Haagse Beemden is bij uitstek een groene wijk met 
veel plekken voor ontmoeten en bewegen. Er zijn veel 
voorzieningen, accommodaties en trapveldjes. Dat wordt 
ook zeer gewaardeerd door bewoners. Er zijn echter 
verschillende ‘maren’. Ten eerste geven bewoners aan 
dat de kwaliteit van de veldjes niet heel groot is en 
ogen ze uniform. Zo geven de sportcoaches aan dat ze 
soms eerst alle vuil moeten prikken voordat een veldje 
kan worden gebruiken. De huidige veldjes vinden zij te 
beperkt in gebruik, niet multifunctioneel. Ook ontbre-
ken er dingen, dat wordt steeds aangegeven, maar er 
gebeurt weinig mee. Onze observatie is dat de plekken 
niet aantrekkelijk zijn en weinig identiteit hebben. Hoewel 
de hardware aanwezig is, kan de software en de orgware 
(naar het model van Hoekman et al., 2011) ook worden 
verbeterd. Software wijst daarbij op activiteiten en 
begeleiding en orgware op de samenwerking tussen 
verschillende partijen.
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Speel, sportvoorzieningen en 
scholen in de wijk

weinig afwisseling 

Of dit ook waar is durven we 
niet te beweren, maar alge-
meen wordt dit beeld 
bevestigd ook door de jeugd.
Er zijn veel voorzieningen 
echter wel veel van hetzelfde 
en weinig multifunctioneel.

‘De Haagse Beemden kent 
waarschijnlijk de hoogste dichtheid 
aan speelplekken van heel nederland’
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Een veel gehoorde opmerking is dat alle buurten opzich zelf 
functioneren. Vooral jeugd begeeft zich in hun eigen buurt en 
gaat niet snel naar andere buurten, tenzij er iets actiefs wordt 
georganiseerd. De Haagse Beemden worden als aparte 
buurten beleeft en niet als een wijk als geheel. 

Alle sleutelpersonen geven aan dat het binnengebied / de 
landgoederenzone / het groene hart nauwelijks toegankelijk is 
en dus niet als openbare ruimte wordt gezien. Ondanks dat de 
buurten er allemaal omheen liggen, voelt het gebied daardoor 
niet als onderdeel van de wijk, als ‘eigen’ maar meer als gebied 
waar men doorheen moet, eerder als een barrière voor veilige 
en snelle verplaatsing. De gesproken bewoners ervaren geen 
meerwaarde van het gebied op het punt van sporten, recreatie 
en ontmoeten, maar geven aan dat dit voreger (20 jaar geleden) 
wel het geval was. Rapporten uit 1998 en 2002 stellen beide 
dat de recreatieve toegankelijkheid en betekenis voor het 
omliggend woongebied dient te worden vergroot / 
verbeterd. 
Net als onze eigen observaties merkt het rapport uit 2002: 
• Fietspad stopt abrupt ter plaatse van het  
             landgoed dat niet openbaar toegankelijk is.
• Recreatieve beleving zone wordt belemmerd 
 omdat fietspad niet overal langs rand gaat
• Onderbreking fietspad in zone betekent grote   
 barrière in de langzaamverkeersverbindingen.
• Mogelijkheden voor wandelen en fietsen in 
 het gebied zijn vrij beperkt; er is behoefte aan   
 uitbreiding.

Het uitgangspunt van de landgoederenzone is dat het 
onderdeel is van de woonomgeving. Het landschap ligt binnen 
direct bereik vanuit woning maar is in de huidige situatie maar 
beperkt toegankelijk, en dat is nu nog steeds het geval. 

Het aanleggen van meer fiets/skate/wandelpaden stuit op 
bezwaren, namelijk overlast, aantasting landelijk beeld en 
verstoring van dieren. Daarom wordt in het laatste plan (2018) 
beoogd de recreatie en natuurbeleving op de bestaande 
routestructuren te stimuleren. Het oorspronkelijke doel van de 
landgoerenzone wordt hiermee gemist.

– Projectplan Landgoederenzone Haagse   
  Beemden (Gemeente Breda, 2018)
– Toekomstvisie landgoederenzone Haagse 
 Beemden (Gemeente Breda, 2002)
– Haagse Beemden Buiten. Een visie op het 

“Vroeger (>20jaar geleden) 
was het landgoed wel 
toegankelijk en speelde we 
daar vaak.”
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 buitengebied (Gemeente Breda, 1998)

Veiligheid
Ten derde ziet men in de Haagse Beemden nog veel fietspaden 
met een potentieel lage fysieke en sociale veiligheid. Hoewel 
vanuit gesprekken met stakeholders dit niet altijd als een 
probleem naar voren komt, is het wel zo dat bijvoorbeeld een 
grote broer/zus kinderen niet alleen over die paden naar 
huis laat fietsen. Qua verkeerveiligheid is de ontsluitingsweg 
beperkend voor bewegen. Jongeren kennen de verhalen van 
ongelukken en vinden dat de auto’s veel te hard rijden. Veel 
van de woonstraten hebben een stenige uitstraling en de ooit 
als ontmoetingsplek ontworpen publieke ruimte wordt vooral 
gedomineerd door geparkeerde auto’s, schuttingen en schuren. 

JOP’s
In sommige gevallen verandert publieke ruimte door het toe-
eigenen in parochiale ruimte; de plek is van een bepaalde 
groep. In het beleid van de gemeente Breda is dit met de 
zogenoemde JOP’s, jeugd ontmoetingsplaatsen, precies de 
bedoeling. Volgens de beleidsadviseur is er vraag naar, de 
jeugd wil elkaar immers ontmoeten en door goede plekken 
aan te bieden kan je voorkomen dat jongeren locaties kiezen 
die niet handig zijn. Het idee is hen een plek te bieden om 
elkaar op een positieve manier te ontmoeten (niet hangen en 
overlast veroorzaken). Over de hangplekken is niet iedereen 
enthousiast. Behalve dat bewoners met succes hebben 
geklaagd over de JOP bij Galaxy, ziet grote broer / zus dit 
beleid niet al iets positief. 

“Wat daar gebeurt is niet 
goed. Ze slopen alles. Er 
wordt drugs gebruikt. Het 
is het doorschuiven van 
het probleem, zonder het 
probleem aan te pakken.” 
grote broer/grote zus

Sociaal onveilige verbindingen 
naar de stad.

Verkeersonveilige 
wijkontsluiting

Fietspaden kan je niet 
‘s avonds alleen over fietsen.
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   SCHUTTING

        BOSJES

  SLECHT WEGDEK

SLECHTE VERLICHTING

SOCIALE VEILIGHEID -  FIETSPADEN
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Heel veel verhard gebied

zowel verharding aan de voorzijde, 

de auto is dominant. 
(maar de verkeersdrukte lijkt beperkt?)
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voorzieningen ingericht op
de auto

wijkontsluiting

straten met verharde voor-
tuinen

straten met ‘agresieve’ 
uitstraling

auto’s domineren bij 
voorzieningen

wijkontsluiting

verharding aan de achterzijde van de 
woning

winkelcentrum op auto ingericht
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Geen “ogen op de straat”

heel veel schuttingen aan de openbare ruimte, rol-
luiken en blinde gevels bij doorgangen
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als aan de achterzijde van de woningen

Blinde gevels bij doorgangen.

heel veel schuttingen

schuttingen

bergingen aan de straat

rolluiken

Blinde gevels

Blinde gevels
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HOOFDSTUK 4
INTERVENTIES
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Leefstraten

Bestaande situatie

De auto wordt zowel aan de voorkant als aan de 
achterkant van de woningen geparkeerd. Hierdoor 
is er veel verharding in de wijk en dit stimuleert het 
autogebruik. Door te kiezen om de auto geheel aan de 
achterzijde van de woningen te clusteren en daar te 
parkeren kunnen de straten een andere functie krijgen.
Dit is de aanleiding om de buurtstraten te 
transformeren tot collectieve buurttuinen. Hier kunnen 
de buurtbewoners elkaar ontmoeten, terwijl ze een 
gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
hebben voor de ruimte. De ruimtes kunnen gebruikt 
worden als moestuinen, collectief groen of speelplek. 
De straten worden kindvriendelijke straten, waar ze 
veilig kunnen spelen.  

Dit is een grootschalige interventie die kan worden 
gekoppeld aan grootschalige infrastructurele ingrepen 
zoals aanleg van een warmtenet als vervanging van het 
riool.
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NS Prinsenbeek

Fietstraten

Bestaande situatie

fietstraat

De vrijliggende fietspaden zijn vooral voor in het 
donker onvoldoende veilig. Ook is de routing van de 
vrijliggende fietspaden niet altijd helder of bereik je niet 
altijd je bestemming. Met name de winkelvoorzieningen 
zijn niet bereikbaar via het vrijliggende fietspad. Om 
mensen  hun dagelijkse boodschappen op de fiets of te 
voet te laten doen zou een ‘auto te gast’ situatie zowel 
het bewegen stimuleren als de lokale economie.

Dit is een grootschalige interventie die kan worden 
gekoppeld aan grootschalige infrastructurele ingrepen 
zoals aanleg van een warmtenet als vervanging van het 
riool.
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NS Prinsenbeek

Sportring

Om de Haagse Beemden te verbinden stellen we 
een sportring voor langs de gehele rand van de 
landgoederenzone. Deze ring zorgt ervoor dat de 
landgoederenzone beter beleefbaar wordt voor de gehele 
buurt, het verbindt alle buurten en geeft de Haagse 
Beemden iets bijzonders wat aantrekkelijk is ook voor 
mensen buiten de Haagse Beemden om hier naar toe 
te komen. De sportring is een continu pad, waar kan 
worden geskated, hardgelopen, gefitnessed en gespeeld. 
Tevens worden er meerdere wandel en fietsroutes door 
de landgoederenzone aangelegd om de wijken beter 
onderling te verbinden. Deze zijn op gemeente eigendom 
gestitueerd.

Er is onderzoek gedaan naar verrstoring van vogels en 
dassen door recreatie (Bureau Waardenburg, 2008). 
Verstoring is sterk afhankelijk van de intensiteit, de duur, 
de groepsgrootte, het tijdstip en type van recreatie. Als 
hier rekening mee wordt gehouden kan het zo worden 
ontworpen dat dit nauwelijks verstoring oplevert. Deze 
verstoring zou gemitigeerd kunnen worden met het 
aantrekkelijker maken van de landgoederenzone voor 
vogels en dassen. Dit kan door het te koppelen aan 
de opgave voor waterberging/ infiltratie en verbeteren 
waterkwaliteit  (ook voor omliggende landbouw) en het 
vergroten van de biodiversiteit.

sportring
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Langs de route kunnen verschillende 
sportelementen worden opgenomen als 
sportroute. Daarnaast kan onderzocht 
worden of er op plekken ook woningen 
aan het groene hart kunnen worden ge-
positioneerd zodat er meer ‘ ogen op de 
straat’ zijn. Deze staan niet in het groen 
hart maar op groene restzones binnen 
de woonwijken.



43



44

NS Prinsenbeek

Waterring

De wateropgave geeft aanleiding om te onderzoeken of 
het watersysteem (beter) geschikt kunnen maken voor 
diverse vormen van waterrecreatie. Het was oorspronke-
lijk de intentie om het water in de wijk als 1 systeem te 
laten functioneren, dit is echter als verschillende systemen 
uitgevoerd. We staan voor een grote wateropgave, niet al-
leen voor een te veel aan water maar vooral ook een tekort 
aan water en het verbeteren van de kwaliteit van het water.
De landgoederenzone en de Haagse Beemden kan
functioneren als zuiveringsysteem van de omliggende 
landbouwgronden. De lengte van de watergangen kan 
gebruikt worden voor de zuivering van het water. Met een 
koppeling aan de asterplas, wordt ook dit water beter 
gezuiverd wat leidt tot betere zwemwaterkwaliteit.
Als het water aan elkaar kan worden gekoppeld kan je 
naast zwemmen ook andere vormen van waterrecreatie 
faciliteren in de wijk.

waterring
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HOOFDSTUK 5

Haagse Beemden Beweegt!
Een belangrijk element van thuisgevoel is het uitoefenen 
van zeggenschap ten aanzien van je woonomgeving en 
eigenaarschap voelen. Als we over de buurt zeggen dat 
we ons er thuis voelen, dan geven we uiting aan onze 
handelingsmacht: de fysieke omgang is het resultaat van 
hoe we wonen en wie we zijn, aldus Sennett. Als mensen 
geen controle hebben over hun leefomgeving dan voelen 
zij zich vaak ook niet  verantwoordelijk voor het wel en wee 
van die ruimte, met verloedering als gevolg (bijv. Newman 
over defensible space, 1972). In beleid is er steeds meer 
aandacht voor wijkgericht (community based) werken en 
bewonersparticipatie. De rol van de gemeente verandert van 
eigenaar en initiator meer en meer naar facilitator. Voor het 
zelforganiserend vermogen van de stad is het van belang dat 
zij meer ruimte geeft aan partijen, waaronder burgers, om aan 
vraagstukken te werken en daarbij zijn vertrouwen in elkaar en 
invloed op besluitvorming cruciaal. Anders gaat participatie 
gepaard met wat Duyvendak en Tonkens (2017) democratisch 
tekort noemen: de burger krijgt meer verantwoordelijkheid 
maar ervaart weinig zeggenschap over hoe hij/zij die brede 
verantwoordelijkheid kan en wil dragen.   
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Wijkgericht werken
Uit de literatuur blijkt dat community based programma’s (CBIs) 
effectief zijn in het positief veranderen van leefstijlgedrag en in staat 
zijn moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken. Het zijn programma’s 
waarbij (semi)professionals samen met ouders, leerkrachten, en 
anderen uit de sociale omgeving van het gezin samenwerken aan 
concrete gezondheidsdoelen. Kenmerken van community based 
werken:
-  Vraaggericht werken (activiteiten die aansluiten bij wensen en 
 behoeften van bewoners)
- Werken met vrijwilligers
- Werken in multidisciplinair verband en intersectorale   
 samenwerking
- Empowerment (werken vanuit krachten en kunde van   
 bewoners zelf en deze versterken)
- Innoverend werken

Succesvolle aanpakken in kwetsbare wijken zijn doorgaans te herlei-
den tot individuele personen (‘best persons’). In dergelijke wijken zijn 
het vaak bevlogen en betrokken professionals die het verschil maken, 
de verbinders en doeners. Sleutelpersonen kunnen een brug kun-
nen slaan tussen de zogeheten systeemwereld van instanties en de 
leefwereld van bewoners. Vooral professionals die structureel contact 
hebben met kinderen, kunnen invloed uitoefenen op het (leefstijl)
gedrag van kinderen, zij zijn vaak ook een rolmodel voor de jeugd. 
Specifiek voor bewegen spelen trainers/begeleiders/coaches een cru-
ciale rol om diverse groepen jongeren - met verschillende sportieve 
competenties en achtergronden - te inspireren en te motiveren en hen 
plezier in sport te laten blijven beleven (Elling & Selting, 2016). 

Beleid en praktijk Breda
De gemeente Breda zet in op een samenwerkende overheid. 
Deregulering, actief burgerschap en zelf- en samenredzaamheid 
zijn daarbij sleutelbegrippen (gemeente Breda, 2018). De adviseur 
gezondheid en bewegen merkt op dat het bereiken van de jeugd 
een uitdaging is (“gemiddelde jongeren willen niet met gemeente 
praten”) en probeert dat vooral via bestaande organisaties. In de 
Haagse Beemden zijn er een aantal organisaties zeer actief op het 
terrein van participatie en een gezonde leefstijl, zoals Stichting Kick 
(grote broer / grote zus), welzijnswerk Surplus en Breda Actief. 
Zij organiseren activiteiten voor kinderen, met voor Breda Actief 
een focus op sport, voor Surplus op vrije tijd en Grote broer / 
grote zus op talentontwikkeling. In heel de Haagse Beemden zijn 
er 2 jongerenwerkers van Surplus, met name actief in Gageldonk 
(jongerengebouw de Galaxy), 2 medewerkers van Stichting Kick voor 
grote broer / grote zus, met name actief in de buurten Muizenberg 
en Kesteren en een medewerker van Breda Actief die zich inzet 
voor wijksport in de aandachtsgebieden.  De medewerkers werken 
buurtgericht en zetten in op het versterken van relaties en netwerken 

Sleutelpersonen
In de literatuur worden veel 
typen sleutelpersonen of 
influencers beschreven. In de 
wijk zijn vaak de zogeheten 
deliberative practitioners of 
front-line workers actief.
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In de evaluatie van het wijkimpulsbeleid komt dit 
geluid ook naar voren: bewoners geven aan weinig 
verbeteringen te zien in het uiterlijk en de sfeer 
van de buurt. Er lopen wel enkele projecten (bijv. 
herontwikkeling Asterdplas en Jantje Beton), maar 
die worden gezien als druppels op een gloeiende 
plaat. Sinds maart is de kraan dicht voor (fysieke) 
investeringen in de buitenruimte, waardoor de 
fysiek wijkbeheerder op het moment dus niets kan 
met de aanvragen van bewoners en er volgend jaar 
voorrang moet worden gegeven aan het stan-
daardbeheer. De adviseur van de gemeente on-
derkent het spanningsveld tussen bewoners laten 
meepraten/denken/beslissen en het tekortschieten 
van beschikbare budget. “We krijgen steeds meer 
vragen, maar de financiën zijn niet toereikend. We 
leggen dat neer bij onze bestuurders: we kunnen 
het niet aan, we krijgen het niet rond met het bud-
get.” Onze observatie is dat dit het vertrouwen in 
de gemeente geen goed doet. Het valt te begrijpen 
dat als er niets gebeurt met ideeën en voorstellen 
die tijd en energie kosten, bewoners sceptisch 
worden. Het is natuurlijk goed om bewoners te 
betrekken, maar als er geen geld is om plannen uit 
te voeren, moet je dat dan wel doen?

“Volgend jaar mogen we weer de wijk in trek-
ken met project kwetsbare wijken. Het is extra 
budget, maar druppels op een gloeiende plaat. 
De scepsis wordt groot. De wijk krijgt constant 
een stempel, stigma, maar je ziet weinig veran-
deren.”

binnen de gemeenschap. Ze zijn de verbinders 
tussen de systeem- en leefwereld en weten door 
straatwerk (op de jongeren afgaan) jongeren 
te bereiken. De medewerker van grote broer / 
grote zus ziet dat er een afstand is tussen de 
hulpverlening en jongeren. Er is onder sommige 
groepen bewoners en in sommige buurten een 
heel laag vertrouwen in instanties. Ze proberen 
door mensen van instanties uit te nodigen aan 
tafel (om mee te eten) het vertrouwen onder de 
jeugd te vergroten. Omdat grote broer / grote zus 
in beide werelden contacten heeft, worden zij 
vaak gevraagd te bemiddelen, bijvoorbeeld tussen 
school en ouders.

Partners moeten onderling het geld verdelen 
via de zogenoemde thematafel. Er gaat veel tijd 
naar vergaderen en plannen indienen, maar over 
het algemeen is men tevreden over het verloop. 
De partijen stellen allen dat een bedreiging voor 
hun werk (aankomende) bezuinigingen zijn. 
Grote broer / grote zus heeft nu al te maken 
met een wachtlijst en zou juist graag een extra 
medewerker kunnen gebruiken om te groeien 
of een extra locatie te starten bij de Heksenwiel 
(waar wat overlastplekken zijn). Hoewel de 
samenwerking nu beter verloopt via o.a. het 
kwadrantoverleg, is de perceptie dat dit nog wel 
iets beter kan. 

Betrekken bewoners
In de Haagse Beemden zijn er verschillende 
bewonersfora die betrokken zijn bij de inrichting 
van de buitenruimte (Breda Begroot, wijkraad, 
wijkplatform). In de wijken Muizenberg en 
Kesteren zijn er extra initiatieven uitgevoerd vanuit 
het Wijkimpulsbeleid. Uit de evaluatie daarvan 
blijkt dat betrokken positieve ontwikkelingen 
zien. Bewoners zijn geactiveerd en het heeft 
bijgedragen aan een hechter netwerk van actieve 
bewoners en professionals. Uit onze gesprekken 
met sleutelpersonen komt echter ook een minder 
positief geluid. Ze geven aan dat er al veel 
onderzoek is gedaan in de Haagse Beemden en 
dat bewoners al vaak input hebben gegeven. 
De perceptie is dat al veel is opgehaald bij 
bewoners, maar dat de daadwerkelijke inves-
tering en verandering stokt. 
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De grootste uitdaging is om de sleutelpersonen – 
professionals en bewoners - enthousiast te houden en 
hun rol te versterken. Daarvoor is blijvende financiering 
nodig voor partijen die buurtgericht werken en een 
brugfunctie vervullen tussen systeem- en leefwereld en 
tot innovatieve oplossingen kunnen komen. Daarnaast 
moet er na veel ophalen bij bewoners nu ook echt wat 
gebeuren in de openbare ruimte om tot een meer beweeg- 
en ontmoetvriendelijke wijk te komen. Met het oog op de 
werkelijkheid van tekortschietende budgetten zou in de 
planvorming een onderscheid gemaakt kunnen worden 
tussen meer en minder dure ingrepen. We adviseren zo 
snel mogelijk te beginnen met de kleine, niet zo dure 
interventies. We doen hiervoor enkele voorstellen, waarvan 
wij denken dat ze veel effect hebben met beperkt budget. 
De uitwerking en aanvullende ideeën moet samen met 
bewoners worden geconcretiseerd. We pakken hier terug 
op Richard Sennet en gaan puncties zetten op de goede 
plekken. Zo beweegt de Haagse Beemden!

Richard Sennet:
‘Punctuatie is plekken creëren 
met een uniek karakter. 
Zonder ‘aanhalingstekens’ 
werken publieke ruimtes niet. 
Ikzelf besteedde altijd veel 
aandacht aan straatmeubilair 
- zitbanken, drinkfonteinen, 
kleine beplanting, verschillen-
de vormen van voetpaden. 
Punctuatie is vaak banaal, 
maar het markeert een plek.
Iets waardevols hoeft niet per 
se duur te zijn. Het verbaast 
me telkens weer hoezeer klei-
ne zaken de publieke ruimte 
mensen kunnen opfleuren. 
Het is vaak symbolisch. Iets 
waar ze trots op kunnen 
zijn of dat goed is voor hun 
gemeenschap. Als je wil dat 
bewoners eigenaarschap 
nemen over hun buurt, 
moet je iets voorzien dat het 
waard is om eigenaar over te 
worden.’

    picknick tafels

  boom over de sloot

     wilgentenenhut



51

 speeluitleen kit met coach

   bloemen inzaaien

    picknick tafels

  Planken over de sloot

    struinpadroute

          Bankje

 gemaaid gras route door landgoederenzone
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bestaande situatie
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      verlichting

       bank

    laserfield met verschillende sporten

multifunctioneel gebruik van de bestaande veldjes en ruimten door 
betere verlichting, verschillende veldjes met verschillende sporten en 
een speluitleen box zoals bijvoorbeeld de Fun Box in Amsterdam of 
de Duimdrop in Rotterdam.
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