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VOORWOORD

In oktober 1986 is door het toenmalige Centrum voor Architectuuronderzoek van de TU Delft een interim-checklist uitgebracht met aandachtspunten voor het beoordelen van (stede)bouwkundige plannen op "criminaliteitsgevoeligheid". Om na te gaan in hoeverre deze checklist voor de
beroepspraktijk van beleidsvoerders en ontwerpers een geschikt instrument is om de kwetsbare elementen in een ontwerp of bestaande omgeving op te sporen, is vervolgens in opdracht van de gemeente Den Haag
een uitgebreid veldonderzoek opgezet. In de thans voor U liggende publikatie worden de opzet en resultaten van dit veldonderzoek beknopt samengevat. Een meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek is te
vinden in een drietal eerder uitgebrachte deelrapporten, te weten:
Deel 1: Doel en Werkwijze van het veldonderzoek
Deel 2: Deelstudie Transvaal, Den Haag
Deel 3: Deelstudie Bouwlust, Den Haag
In het eerste deelrapport is kort ingegaan op de voorgeschiedenis van het
onderzoek. Voorts is uitvoerig stilgestaan bij de voorgestelde onderzoeksmethodiek en de procedure die is gevolgd om tot een verantwoorde
selectie van een viertalonderzoeklokaties te komen. In de deelrapporten
2 en 3 staan de resultaten beschreven van een viertal casestudies, uitgevoerd in de complexen Bloemfonteinstraat en Stellenboschstraat in
Transvaal respectievelijk Veldzicht en De Stede in Bouwlust. In deze
deelrapportages is veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke verantwoording van de dataverzameling en dataverwerking i.v.m. eisen als
geldigheid, betrouwbaarheid en kontroleerbaarheid.
In deze laatste, samenvattende eindrapportage ligt de nadruk vooral op
de theoretische en praktische implicaties van de onderzoeksuitkomsten.
Uiteindelijk ligt het in de bedoeling om op basis van deze studie en een
separaat uitgevoerd onderzoek naar ontwerpoplossingen in de (Haagse)
ontwerppraktijk te komen tot een bijgestelde checklist van toetsingscriteria en ontwerpaanbevelingen.
Graag willen wij een woord van dank uitspreken aan allen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit onderzoek. Dit betreft in de eerste plaats de Dienst Beleidszaken en Onderzoek van de Gemeentepolitie
's-Gravenhage, die het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van
de eerder genoemde interim-checklist. Voorts de Dienst Stadsontwikkeling/Grondzaken van de Gemeente 's-Gravenhage, welke namens de gemeente als opdrachtgever van het veldonderzoek is opgetreden en in
nauwe samenwerking met een breed samengestelde begeleidingscommissie voor de nodige begeleiding en ondersteuning heeft zorggedragen.
Uiteraard dient ook het Ministerie van Justitie, i.c. de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie hier te worden vermeld, zonder wiens -financiële ondersteuning van dit onderzoek geen sprake zou zijn geweest. Tenslotte
willen wij allen bedanken die bereid zijn geweest ons van de nodige informatie te voorzien en opbouwende kritiek te leveren.
Theo van der Voordt
Herman van Wegen

Delft, november 1988

-----1
Samenstelling van de begeleidingscommissie
C. van Baarle
H.J.F. van Deventer
Mr. drs. J.J. van Eck
Mw. ir . H. van Eys
A.J. de Groot
G.H.J.M. Haket lOo)
E.P.J. van den Heuvel
Mw. T. Helgering
ir. P.G.M. Hout enbos
B. Houthoff
C.A.J.J. van der l<reeke
,'vlw. L. van Leeuwen
J.A.M. van der Linden
ir. A.J. rvlol
:vlw. drs. E.G. M. 11-)
Nuyten-Edelbroek
drs. J.A. Ravestei~
drs. J .H. Reverda"
ir. LC. Ruimschotel
ing. A.J. Schipper
P.J.P. Vogelaar
mr. R.A.A. de Vr~es
drs. H. Willemse <ti
drs. D.J. Wijmer*)

Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing
Woningbouwvereniging VZOS
Openbaar Ministerie
Buro voo r Ruimtelijke Vormgeving
Gemeente Oen Haag, Afd. Jeugd, Sport, Recrea tie en Wijkaangelegenheden
Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/
Grondzaken
Gemeentepolitie, Dienst Beleidszaken en
Onderzoek
Gemeente Den Haag, afd. JSRW
Voorzitter begeleidingscommissie; Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/Grondzaken
Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing
Bouw- en Woningtoezicht
Gemeente Den Haag, Afd. Maatschappelijk
Welzijn e n Volksgezondheid
Secretaris begeleidingscommissie, Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/Grondzaken
Gemeente Den Haag, Afd. Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Milieu
Ministerie van Justitie,Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentru m
(WODC); tot medio '88
Projectorganisa tie Stadsvernieuwing
Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/
Grondzaken
Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/
Grondzaken
Gemeente Den Haag, Dienst Grondvoorzieningen en Milieu-educatie
Gemeente Den Haag, afdeling Verkeer en
Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg
Ministe rie van Justitie/ WODC
Ministerie van Justitie / WODC; vanaf
medio '88
Gemeentepolitie, Dienst Beleidszaken en
Onderzoek

Tevens lid van de zgn. "kleine begeleidingscommisie", waarin wat
gedetailleerder dan in de voltallige begeleidingscommissie op de
voor tgang en resul taten van het onderzoek is ingegaan.

SAMENVATTING

Doel van het onderzoek

Onderzoek en praktijkervaring wijzen uit, dat naast vele andere factoren
de inrichting van de gebouwde omgeving eveneens van invloed is op het
voorkomen van vernielingen en inbraken en de beleving van (on)veiligheid. Om een beter inzicht te verkrijgen in de relatie tussen sociale veiligheid en de gebouwde omgeving is door het OSPA een breed opgezet
veldonderzoek uitgevoerd, in opdracht van de Gemeentelijke Dienst
Stadsontwikkeling/Grondzaken 's Gravenhage en in samenwerking met de
Gemeentepolitie Den Haag. In een eerste fase is op basis van literatuuronderzoek een cnecklist ontwikkeld van aandachtspunten bij het
beoordelen van (stede)bouwkundige plannen op sociale veiligheid. Het
veldonderzoek is vooral bedoeld om deze (interim)checklist te toetsen op
geldigheid en bruikbaarheid.
Inhoud van dit rapport

In deze publikatie worden de conclusies besproken, die uit het veldonderzoek naar voren zijn gekomen. Naast een evaluatie van de bruikbaarheid
en geldigheid van de interim-checklist bevat deze publikatie voorts een
kritische nabeschouwing over de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Om
de conclusies en aanbevelingen op hun merites te kunnen beoordelen, bevat deze eindrapportage tevens een beknopte samenvatting van de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten. Voor een uitvoeriger beschrijving hiervan kan worden verwezen naar de eerder uitgebrachte
deelrapporten.
()nderzoeksopzet

Om na te gaan of de interim-checklist een geschikt instrument is voor het
doorlichten van plannen of bestaande situaties op sociale veiligheid, zijn
een viertal bouwlokaties geselecteerd voor nader onderzoek. Met als
belangrijkste uitgangspunt voldoende variatie in (stede)bouwkundig opzicht is gekozen voor de woningbouwcomplexen Bloemfonteinstraat en
Stellenboschstraat in Transvaal en Veldzicht en De Stede in Bouwlust,
alle in Den Haag.
In elk van deze lokaties is op basis van de interim-checklist een kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd van te verwachten veilige en onveilige plekken. Vervolgens zijn de kaarten van verwachte kwetsbare en niet-kwetsbare plekken vergeleken met de ruimtelijke spreiding van daadwerkelijke
pleegplaatsen van vernielingen, inbraak, diefstal, openbare geweldpleging en onveiligheidsbeleving. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van gegevens van de politie als van gesprekken met s)eutelpersonen en eigen
observaties. Voorts is een zgn. slachtoffer-enquete gehouden onder (een
steekproef uit) de bewoners.

Resultaten
De zgn. kleine criminaliteit blijkt in elk van de vier lokaties op vrij grote
schaal voor te komen. In de ruimtelijke spreiding van daadwerkelijk gepleegde delicten tekenen zich binnen de lokaties enkele duidelijke concentratiepunten af. Deze stemmen voor een deel overeen met de vooraf
uitgesproken verwachtingen op basis van de checklist, maar laten ook
discrepanties zien.
De overeenkomst is het sterkst voor het delict vernielingen. Concentratiepunten zijn vooral te vinden op plekken waar veel jongeren komen, ter
plaatse van de entrees van gemeenschappelijke woongebouwen met veel
woningen per entree en ter plaatse van kwetsbare objecten zoals abri's
en telefooncellen. Aanwezigheid van daders, afwezigheid van omstanders, onvoldoende zicht en overzicht en kwetsbaar materiaalgebruik zijn
hier de belangrijkste verklarende factoren.
In vergelijking met vandalisme is de samenhang tussen het spreidingspatroon van verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen voor het delict inbraken in gebouwen duidelijk zwakker. Niettemin tekenen zich in het
tamelijk grillige spreidingspatroon van dit delict type enkele duidelijke
concentratiepunten af. Er wordt met name veel ingebroken in kelderboxen en portiekwoningen, in hoekpanden, in woongebouwen met slecht
hang- en sluitwerk en in winkels en bedrijfspanden. Begane grondwoningen van blokken portiekwoningen, omringd door openbaar groen, blijken
eveneens extra kwetsbaar. Hier verschaft de dader zich gemakkelijk
toegang via het balkon aan de achterzijde. In vergelijking met de andere
drie lokaties wordt in complex Bloemfonteinstraat relatief veel ingebroken. Dit lijkt, behalve door de lokatie in een stadsvernieuwingsgebied,
vooral te kunnen worden verklaard door de vele toegangswegen en
vluchtwegen. Het complex telt niet minder dan zes trappenhuizen voor
74 woningen, wat de beheersbaarheid zeker niet ten goede komt. Hoewel
in de literatuur - en dus ook in de interim-checklist - vaak wordt gesproken over de preventieve werking van kleinschaligheid, bleek in de onderzochte eengezinswoningen onverwacht veel te worden ingebroken. Het
betreft hier stroken eengezinswoningen, omringd door.openbaar groen,
met onvoldoende verlichting. Kennelijk wegen de negatieve invloedsfactoren (slechte zichtbaarheid, relatief gemakkelijke toegankelijkheid via
de achtertuinen en de aanwezigheid van meerdere vluchtroutes) hier
zwaarder dan de positieve invloed van een grotere betrokkenheid bij de
woonomgeving. Omgekeerd bleek in de onderzochte galerijwoningen en
de torenflat in . De Stede relatief weinig te worden ingebroken. Voor zover hiervan sprake is, gaat het veelal om inbraken in resp. diefstal uit de
gemeenschappelijke berging. Ter verklaring kan worden gewezen op het
positieve effect van het afsluiten van de entreehal, de aanwezigheid van
een huismeester en goed onderhoud, waardoor het gebouw een goed verzorgde indruk maakt en een zekere betrokkenheid van de gebruikers uitstraalt. Ten aanzien van het delict inbraken in gebouwen blijkt van fysieke en sociale drempels dus duidelijk een preventieve werking uit te
gaan.
Ten aanzien van de delicten diefstal uit of van auto's en (brom)fietsendiefstal blijkt een vrij zwakke samenhang te bestaan tussen de verwachte kwetsbare plekken en de spreiding van daadwerkelijke pleegplaatsen.
Auto's worden overal gestolen, vooral waar veel auto's staan. Voor zover
zich concentratiepunten voordoen, lijken onvoldoende zichtbaarheid en

afwezigheid van derden de belangrijkste verklarende variabelen. Fietsen
worden eveneens vooral gestolen op plekken waar veel fietsen worden
gestald, b.v. in en rond winkelcentrum De Stede. Omgekeerd blijken in
woonbuurten waar de bewoners beschikken over een privé berging op privé terrein opvallend weinig fietsen te worden gestolen. Rergingen, geconcentreerd op semi-publiek terrein op zwak verlichte en vanuit de woningen slecht zichtbare plekken, blijken aanzienlijk kwetsbaarder. Uit de
bergingen ter plaatse van de onderdoorgang in complex Bloemfonteinstraat worden dan ook regelmatig fietsen en andere goederen gestolen.
De vergelijking tussen de ruimtelijke spreiding van verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen bleek voor het delict bedreiging en geweld niet
goed mogelijk. Per lokatie is het aantal delicten vrij beperkt, terwijl in
verschillende gevallen geen informatie beschikbaar was over de exacte
pleegplaats. Alleen tasjesroof en zakkenrollerij komt veel voor, met
name op de markt. De grote drukte, die zowel veel potentiële daders als
slachtoffers met zich meebrengt, alsmede de anonimiteit van de massa,
zijn hier duidelijk risicoverhogende factoren. Dit komt overeen met wat
vooraf werd verwacht.
Ten aanzien van het aspect onveiligheidsbeleving is een duidelijke overeenkomst naar voren gekomen tussen de plekken waar mensen zich onveilig voelen en de verwachtingen hierover op basis van de checklist.
Vooral stille, donkere plekken die slecht zichtbaar zijn vanuit de woonomgeving, worden door velen als onveilig ervaren. Maar ook plekken
waar zich ongewenste personen ophouden worden veel genoemd. Wat tevens meespeelt is de mate van keuzevrijheid. Met name als onveilig ervaren fiets- en voetgangersroutes waarvoor geen alternatieven b~schik
baar zijn, versterken het gevoel van onbehagen. Naast specifieke plekken
ervaren vooral de ondervraagde bewoners in Transvaal veelal "de hele
buurt" als onveilig. Sociale omgevingsfactoren blijken hier dermate dominerend, dat een eventuele differentiatie op grond van ruimtelijkbouwkundige omgevingskenmerken als het ware uit het beeld wordt weggedrukt.
Conclusies
De belangrijkste conclusie is, dat de interim-checklist een bruikbaar instrument is om op systematische wijze de uit oogpunt van sociale veiligheid meest kwetsbare plekken in een omgeving op het spoor te komen.
Dit geldt met name voor vandalisme en onveiligheidsbeleving. Hantering
van de checklist is vooral belangrijk om geen aspecten over het hoofd te
zien en een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van kwetsbare elementen in een ontwerp of bestaande situatie. Hoewel niet de primaire oorzaak van criminaliteit, blijken ontwerpvariabelen een substantiële invloed te hebben op de omvang en spreiding van met name de zgn. kleine
criminaliteit. Afgaande op de overeenkomsten en verschillen tussen
voorspelde en daadwerkelijke spreidingspatronen van delicten en onveiligheidsgevoelens, blijkt de invloed van ontwerpvariabelen per delicttype
te verschillen. Vernielingen en onveiligheidsbeleving zijn vrij goed in te
schatten. Voor de overige delicten zijn wel een aantal concentratiepunten aan te geven, maar valt een ruimtelijk spreidingspatroon inclusief
matig onveilige en veilige plekken minder goed te voorspellen. Dit geldt
met name voor inbraken in auto's en (bromHietsendiefstal. Deze komen
overal voor. Dit betekent dat de invloed van ruimtelijk-bouwkundige omgevingskenmerken voor deze delicttypen minder groot is.

Hoewel de interim-checkJist in zijn huidige vorm goed bruikbaar is, heeft
het onderzoek ook aanleiding gegeven tot een aantal verbeteringsvoorstellen:

a. De oorspronkelijke zes criteria dienen te worden verfijnd resp. uitgebreid tot 8 criteria. Het criterium "aanwezigheid van mensen" dient
te worden opgesplitst in twee criteria, resp. "aanwezigheid van potentiële daders" en "aanwezigheid van omstanders". Toegevoegd dient
te worden het criterium "aantrekkelijkheid van het object".
b. Per deJikttype dient een zekere rangorde te worden aangebracht in
het belang van de onderscheiden criteria voor het inschatten van veilige en kwetsbare plekken.
c. Meer aandacht is nodig voor sociale veiligheid op het schaalniveau
van bestemmingsplannen en structuurplannen.
d. De criteria dienen zo mogelijk nader te worden uitgewerkt in termen
van doelen, afgeleide doelstellingen en ontwerpmiddelen. Door bovendien ook praktijkvoorbeelden op te .nemen van uit een oogpunt van
sociale veiligheid geslaagde en minder geslaagde oplossingen, krijgt
de (bijgestelde) checklist meer het karakter van een ontwerphandleiding.

SUMMARY

Purpose of the research
Research and practical experience show that, in addition to many other
factors, the design of the built environment likewise has an influence on
the occurrence of vandalism and break-ins and the perception of safety
or its absence. To gain a better insight into the relation between public
securi ty and the built environment, the OSPA has performed a broadly
conceived field survey, on the instructions of the Municipal Service for
Urban Development and Real Estate of The Hague and in collaboration
with the Municipal Police of the Hague. In an initial phase, on the basis
of a literature search a checklist has been developed of points calling for
attention in the assessment of urban development and architectural
plans on public security. The field survey is intended above all to test
this (interim) checklist on validity and practicability.

Content of this report
This publication discusses the conclusions that have emerged from the
field survey. In addition to an evaluation of the practicability and validity of the interim checklist, the publication contains a critica! review of
the research methods used. To be ab!e to judge the conclusions and recommendations on their merits, this final report also contains a concise
summary of the research set-up and the results. For a more detailed
description of these, reference may be made to the previously published
subreports.

Research design
To investigate whether the interim checklist is a suitab!e instrument for
vetting plans or existing situations on public security, four locations
have been selected for futher study. With sufficient variation in urban
deve!opment and architectural respects as the main point of departure,
the choice feil on the Bloemfonteinstraat and Stellenboschstraat housing
estates in the Transvaa! district and the Ve!dzicht and De Stede estates
in the Bouw!ust district, all in The Hague.
In each of these locations a vulnerability analysis has been performed, on
the basis of the interim checklist, of the safe and unsafe spots to be expected. Next the maps of expected vulnerable and non-vulnerable spots
have been compared with the physical distribution of actua! scenes of
vandalism, theft, break-ins, street violence and perception of danger.
For this use was made both of police records and of discussions with key
persons and personal observations. Furthermore, a victim enquiry was
held among (a sample of) the residents.

Results
In each of the four locations petty crime proves to occur on a fairly
large scale. In the physical distribution of offences actually committed a
number of clear points of concentration stand out within the locations.
In part these agree with the expectations pronounced in advance on the
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basis of the checklist, but also display discrepancies.
The agreement is the dosest for the offence of vandalism. Points of
concentration are to be found above all at places where many young
people come, at the entrances to blocks of flats with many dwellings per
ent rance and at the location of vulnerable objects such as bus shelters
and telephone kiosks. Presence of perpetrators, absence of onlookers, inadequate visibility and surveyability and use of vulnerable material are
the main explanatory factors here.
In comparison with vandalism the connection between the distribution
pattern of expected and actual scenes of the offence of break-ins into
buildings is clearly weaker. Nevertheless, some obvious points of concentration stand out in the rather capricious distribution pattern of this
type of offence. In particular there are many break-ins into basement
storage rooms and staircase-access flats, into corner premises, into residential buildings with poor hing es and locks, and into shops and business
premises. Ground-floor dwellings of staircase-access blocks, surrounded
by public greenery, also prove to be extra-vulnerable. Here the perpetrator easily effects an entrance via the baIcony at the re ar . In comparison
with the other three locations, there are a relatively large number of
break-ins on the Bloemfonteinstraat estate. The main explanation for
this, apart fr om the location in an urban renewal area, seems to be the
many access routes and escape routes. The estate has no fewer than six
staircases for 74 dwellings, which certainly does not benefit the controllability. Althoug the liter at ure- and thus also the interim checklist often speaks of the preventive effect of the small scale, there proved to
be an unexpectedly large number of break-ins into the single-family
dwellings investigated. These are rows of single-family dwellings, surrounded by public greenery, with inadequate light ing. Evidently the negative influential factors (poor visibility, relatively easy accessibility via
the back gardens and the presence of several escape routes) weight more
heavily here than the positive effect of a greater involvement in the residential environment. Conversely, there proved to be an unexpectedly
small number of break-ins into the baIcony-access dwellings and the
tower block in De Stede. Insomuch as they occurred, they often involved
break-ins into or theft from the communal storeroom. By way of explanation one may point to the positive effect of cJosing off the entrance
hall, the presence of a concierge and good maintenance, as a result of
which the building gives a well-cared-for impression and radiates a certain involvement on the part of the occupants. With regard to the offence of break-ins into buildings, a dear preventi ve effect therefore
proves to emanate from physical and social thresholds.
With regard to the offences of theft of and from ears and theft of
bieycles or mopeds there proves to be a fairly weak link between the expected vul nar ab Ie places and the distribution of actual scenes of the
offences. Cars are stolen everywhere, above all where many cars are
parked. Insofar as points of concentration occur, inadequate visibility
and absence of bystanders seem to be the principal explanatory variables. Cycles too are stolen above all at places where many cycIes are
parked, e.g. in and around the De Stede shopping centre. Conversely, in
residential neighbourhoods where the residents have a private storeroom
on private land at their disposal, a strikingly small number of cydes
prove to be stolen. Storage concentrated on semi-public land at poorly
lit places poorly visible from the dwellings proves to be considerably

more vulnerable. Thus cycles and other goods are regularly stolen from
the storage facilities at the site of the underpass on the Bloemfonteinstraat estate.
The comparison between the physical distribution of expected and actual
scenes of offences did not prove feasible for the offence of threatening
behaviour and violence. Per location the number of offences is fairly
limited, while in various cases no information was available on the actual scene of the offence. Only bag-snatching and pickpocketing are of
common occurrence, notably at the market. The hustle and bustIe, which
brings in its train both many potential perpetrators and many potential
victims, as also the anonymity of the crowd, are clearly risk-increasing
factors here. This is in accordance with what was expected.
With regard to the aspect perception of danger an obvious agreement has
emerged between the places where people feel unsafe and the expectations regarding this on the basis of the checklist. Above all quiet dark
spots that are poorly visible from the dwellings and their surroundings
are regarded by many as unsafe. But places where undesirables hang
around are also often mentioned. What likewise plays a role is the degree
of freedom of choice. In particular cycle and pedestrian routes regarded
as unsafe for which there are no alternatives strengthen the feeling of
uneasiness. In addi tion to specific spots the questioned residents of
Transvaal particularly often regard "the who Ie neighbourhood" as unsafe.
Social environmental factors prove so dominant here that any differentiation on the basis of physical architectural environmental characteristics is as it were pushed out of the picture.

Conclusions
The principal conclusion is th at the interim checklist is a serviceable
instrument for systematically tracking down the most vulnerable places
in an area from the point of view of public security. Use of the checklist
is important above all in order not to overlook any aspects and to acquire as complete a picture as possible of vulnerable elements in a design or existing situation. Although not the primary cause of crime, design variables prove to have a substantial effect on the extent and distribution of in particular petty crime. Judging by the agreements and
differences between predicted and actual distribution patterns of offences and feelings of danger, the influence of design variables proves to
differ per type of offence. Vandalism and perception of danger can be
fairly weil assessed. For the other offences a number of points of concentration can be gi ven, but i t is less easy to predict a physical distribution pattern including moderately unsafe and safe spots. This
applies in particular to break-ins into cars and theft of bicycles and
mopeds. These occur everywhere. This means that the influence of physical architectural environmental characteristics on these types of offence is less great.
Although the interim checklist in its present form is quite serviceable,
the research has given rise to a number of proposals for improvement:
a.

The original six criteria should be refined or expanded to eight criteria. The criterion "presence of people" should be divided into two
criteria, "presence of potential perpetrators" and "presence of bystanders". The criterion "attractiveness of the object" should be
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added.
b.

Per type of offence a certain ranking should be applied in the importance of the various criteria for the assessment of safe and
vulnerable spots.

c.

More attent ion should be paid to public security on the scale of
land-u se allocation plans and structure plans.

d.

The criteria should if possible be further elaborated in terms of
goals, derived objectives and design means. By moreover also including practical examples of solutions successful and less successful from the viewpoint of public security, the (adjusted) checklist
acquires more the nature of a guide to design.

1.

DOEL EN WERKWIJZE VAN HET ONDER ZOEK

1.1

Aanleiding tot het onderzoek

De laatste decenn ia is in binnen- en buitenl and op grote schaal
onderzoek verrich t naar de relatie tussen kenmer ken van de gebouw
de omgeving en sociale veilighe id. Bij sociale veilighe id gaat het zowel
om de
kans dat er daadwe rkelijk iets gebeur t ("objec tieve veilighe
id") als de
dreigin g die van een omgevi ng uitgaat c.q. de angstge voelens
die hierdoor worden opgeroe pen ("subje ctieve veilighe id"). De uitkom
sten van
onderzo ek op dit gebied liggen verspre id over een groot aantal
boeken en
artikele n en gaan vaak vergeze ld van uitvoer ige method ologisc
he komentaren. Daarme e is de uit onderzo ek voortko mende kennis niet
altijd even
goed toegank elijk voor ontwer pers, plantoe tsers en andere
betrokk enen
in het bouwpr oces. Om bouwpl annen en bestaan de situatie s system
atisch
te kunnen toetsen op sociale veilighe id zijn de huidige inzicht
en door het
toenma lige Centrum voor Archite ctuuron derzoek van de
Technis che
Univer siteit Delft (inmidd els met het Instituu t voor Stedebo
uwkund ig
Onderz oek gefusee rd tot het huidige OSP A) als het ware "vertaa
een checkli st van aandac htspunt en bij het beoorde len van (stede)bld" in
ouwkundige plannen (Van der Voordt en Van Wegen, 1986). Deze
checkli st is
mede tot stand gekome n op initiati ef van de Gemee ntepoli tie
's-Grav enhage, die vanuit haar taakste lling en specifie ke deskund igheid
nadrukk elijker betrokk en wilde worden bij de beoorde ling van bouwpl
annen op
crimina liteits gevoeli gheid. Andere doelgro epen die bij het schrijve
n van
de checkli st voor ogen zijn gehoud en zijn b.v. ontwer pers,
mensen die
meer beleids matig zijn betrokk en bij de planvoo rbereid ing en
bewone rs,
die in het kader van inspraa kproces sen te maken krijgen met
pIanvoo rbereiding en plantoe tsing. De checkli st heeft om verschi llende
redenen het
karakte r van een interim -checkl ist:
- Hoewel veel publika ties in dezelfd e richting wijzen, komt
men op een
aantal punten tegenst rijdige opvatti ngen of onderzo eksuitk omsten
tegen, die om een nadere empiris che toetsing vragen.
In veel onderzo eken is de (ruimte lijke spreidin g van) crimina
liteit uitsluitend onderzo cht aan de hand van de officiee l geregis treerde
criminaliteit . Bekend is dat slechts een (klein) deel van alle delicten
in de
poli tiestati stieken terecht komt. Dit maakt het wenseli jk
om na te
gaan of andere bronnen , b.v. een slachto fferstud ie, wellich t aanleid
ing
geven bepaald e conclus ies bij te stellen.
- In verschi llende onderzo eken blijkt de operati onalisa tie
van "de
vloed van de gebouw de omgevi ng" onvoldo ende te zijn uitgewe inwaardo or een éénduid ige interpr etatie van de onderzo ekuitko rkt,
msten
niet goed mogelij k is. Met name is meer aandac ht nodig voor
het relatieve gewich t van fysieke omgevi ngsvari abelen t.o.v. andere
relavan te
variabe len, zoals de sociale kenmer ken van bewone rs en passant
en.
- Veel onderzo ek is afkoms tig uit het buitenl and. Dit maakt
het gewens t
om na te gaan in hoeverr e de daarop gebasee rde inzicht en
eveneen s
toepasb aar zijn in de Nederla ndse beroeps praktijk .
Genoem de overwe gingen vormde n de aanleid ing om een onderzo
zetten naar de empiris che geldigh eid van de (interim ) checkli ek op te
st, d.w.z.
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zitten in
plekken
zwakke
en
uit oogpun t van sociale veilighe id - sterke
.
situatie
de
bestaan
of
een ontwer p
praktisc h
Naast de vraag naar de empiris che geldigh eid is er de meer
baar is
hanteer
rkelijk
daadwe
ook
st
checkli
de
e
hoeverr
gericht e vraag in
n zijn
voordoe
daarbij
zich
die
voor ontwer pers en plantoe tsers. Vragen
b.v.:
te kunnen
- Welke informa tie is noodza kelijk om de checkli st adequa at
gebruik en?
aantal
- Is de huidige vorm waarin de checkli st is gegoten - een groot
iteria
"aan het ontwer p te stellen" vragen, georden d volgens zes basiscr
geving,
woonom
eau,
planniv
ig
uwkund
stedebo
naar
en uitgesp litst
parkeer woonbl ok/won ing en specifie ke voorzie ningen zoals scholen ,
tsers
plantoe
en
pers
ontwer
voor
een
gen
orzienin
groenvo
,
garages
geschik te vorm?
de empiHet uiteinde lijke doel van het veldond erzoek is om op basis van
de prakrische toetsin g van de checkli st en een kritisch e reflecti e op
defimeer
een
tot
om
dragen
de
aan
enen
bouwst
d
baarhei
tische hanteer
komen.
kunnen
te
ding
handlei
ontwerp
nitieve checkli st annex

1.2

()nderzoeksvragen

de interim Centraa l in het veldond erzoek staat de vraag, in hoeverr e
bruikba ar
en
baar
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voldoen
een
vorm
huidige
zijn
in
st
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s
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pen
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n
zich naar verwac hting concen traties van delicten zullen voordoe
zulresp. waar bewone rs en passant en zich naar verwac hting onveilig
len voelen?
isch te
b. In hoeverr e bestaat er overeen stemmi ng tussen deze theoret
daadverwac hten plekken (voorsp elling vooraf) en de plekken waar
worden
onveilig
als
die
plekken
resp.
inden
werkeli jk delicten plaatsv
ervaren (toetsin g achtera f)?
rd?
c. Hoe kunnen de overeen komste n of verschi llen worden verklaa
1.3

()nderz oeksop zet

een viertal
()m de onderzo eksvrag en te kunnen beantw oorden, zijn van
sanazorgvul dig geselec teerde stede bouwku ndige situatie s kwetsb aarheid
van
jes
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met
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verwacht
analyse van
kwetsbare plekken
in 4 lokaties

daadwerkelijk

op basis van politiecijfers, eigen
observaties en een
bewonersenquête

Gekozen is voor vier lokaties die ten aanzien van de (stede)bouwkundige
kenmerken sterk uiteenlopen en qua sociale kenmerken een grote mate
van overeenkomst vertonen, te weten:
a. Twee lokaties in de vooroorlogse wijk Transvaal

- Complex Bloemfonteinstraat, een voorbeeld van vervangende
nieuwbouw in een stadsvernieuwingsgebied. Het complex bestaat
uit 74 woningen, met op de begane grond 31 bejaardenwoningen,
direct ontsloten vanaf de straat, en op de eerste etage 43 maisonnettes, ontsloten d.m.v. een galerij aan de binnenzijde van het
complex. Het geheel is opgetrokken als gesloten bouwblok, met op
het binnenterrein privé tuinen.
- Complex Stellenboschstraat, een voorbeeld van gerenoveerde woningen in een stadsvernieuwingsgebied. Het complex dateert uit
1920 en bestaat uit 144 woningen, deels direct ontsloten vanaf de
straat en deels met een portiekontsluiting. Het geheel is drie
woonlagen hoog en omvat twee gesloten bouwblokken, die tezamen
een min of meer vierkant bouwblok vormen, dat door de Stellenboschstraat wordt doorsneden. De begane grondwoningen beschikken over privé tuinen met een berging op een (voor niet-bewoners
afgesloten) binnenterrein. In het complex zijn tevens enkele voorzieningen opgenomen (groentenboer , bakker, sigarenwinkel, koffiehuis), alsmede ca. 25 opslagplaatsen.
b. Twee lokaties in de naoorlogse wijk Bouwlust

Complex Veldzicht en omgeving, een voorbeeld van een gevarieerde stedebouwkundige verkaveling met aan de randen 136 portiekwoningen in 4 of 5 bouwlagen en een galerijflat van 6 bouwlagen
(totaal 25 woningen) en op het binnenterrein 48 eengezinsrijenhuizen. In totaal gaat het om 209 woningen en twee overige panden
(een voormalige kleuterschool en een bejaardentehuis).
- Complex De Stede, voorbeeld van een typische 60er jaren woonwijk
met wonen boven winkels. De Stede bevat zowel het wijkwinkelcentrum als een hoogbouwflat met 84 galerijwoningen (13 bouwla3
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gen) en 30 galerijflats in 3 bouwlagen op een onderbouw van winkels. Langs de randen zijn 116 portiekwoningen gesitueerd. In totaal omvat deze onderzoekslokatie 230 woningen en 13 winkelpanden.
In elk van deze vier lokaties zijn de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:
a. Op basis van de checklist is getracht vast te stellen welke plekken uit
oogpunt van sociale veiligheid extra kwetsbaar zijn.
b. Vervolgens zijn de plekken vastgesteld waar daadwerkelijk criminalitei t plaatsvindt, op basis van politiecijfers, gesprekken met direct
betrokkenen, een enquête onder de bewoners en eigen observaties.
c. Voorts zijn de plekken vastgesteld waar mensen zich onveilig voelen,
op basis van een enquête onder bewoners en gesprekken met zogenaamde sleutelpersonen.
d. Tenslotte zijn de onder a en b + C genoemde plekken vergeleken op
overeenkomsten en verschillen.
ad a:

Vaststellen van de verwachte veilige en onveilige plekken

Ten behoeve van de kwetsbaarheidsanalyses c.q. het in kaart brengen van
plekken die naar verwachting veilig, onveilig of "neutraal" (=noch veilig,
noch onveilig) zijn, is gebruik gemaakt van de zes criteria uit de checklist:
1. Aanwezigheid van mensen, met als indicatoren:
- zichtbare aanwezigheid van mensen, onder meer afhankelijk van de
lokatie van woningen en voorzieningen, de mate van functiemenging en het karakter van de routes (druk/stil, doorgaand/alleen bestemmingsverkeer)
- voelbare aanwezigheid van mensen, onder meer afhankelijk van de
mate van visueel contact tussen woningen/voorzieningen en de
openbare buitenruimte, leegstand, informeel toezicht.
2. Betrokkenheid/verantwoordelijkheid, primair bepaald door de volgende omgevingsvariabelen:
- schaal van de bebouwing (individuele herkenbaarheid versus anonimiteit)
- karakter van de bebouwing (overgang/begrenzing privé-openbaar,
privatisering)
- sociale betrokkenheid
- onderhoud en beheer
3. Zichtbaarheid/overzichtelijkheid, vast te stellen op basis van:
- de mate van zich en overzicht vanuit de bebouwing op de openbare
buitenruimte en omgekeerd (zichtlijnen, verlichting)
- de indeling en inrichting van de buitenruimten
4. Toegankelijkheid/vluchtwegen c.q. psychologische en fysieke barrières in de overgangen van openbaar naar privé, o.a. afhankelijk van:
- aantal toegangen/vluchtwegen
- bereikbaarheid toegangen/vluchtwegen
- toegankelijkheid toegangen/vluchtwegen (wel/niet afgesloten)
- symbolische barrières (b.v. gebods- en verbodsborden, persoonlijke
invullingen door bewoners)
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5. Attractiviteit, met als indicatoren:
- schaal van de bebouwing
complexiteit en variatie
kleur- en materiaalgebruik
onderhoud en beheer
sfeer (levendig/doods, druk/verlaten, gezellig/saai)
ma te van over last
6. Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering, met als indicatoren:
- aanwezigheid van vandalisme gevoelige objecten (telefooncellen,
abri's)
- aanwezigheid van blinde muren (gevoelig voor graffiti!)
- kwaliteit van kwetsbare elementen (hang- en sluitwerk, deurdrangers, verlichtingsarmaturen)
De zes criteria met bijbehorende indicatoren vormen tezamen de operationalisatie van de variabele "gebouwde omgeving", welke is op te vatten
als de onafhankelijke variabele in dit onderzoek. Verondersteld wordt dat
de aanwezigheid van mensen, betrokkenheid van bewoners en passanten
bij de omgeving, zichtbaarheid en overzichtelijkheid van het openbare
buitengebied, een attractief ontwerp en het vermijden van vandalisme
gevoelige elementen en materialen allen positief bijdragen aan de sociale veiligheid. Ten aanzien van het criterium toegankelijkheid/vluchtwegen wordt verondersteld dat van een goede bereikbaarheid (met het oog
op informele sociale controle) en het beperken van de toegankelijkheid
voor potentiële daders (vandalen, inbrekers e.d.) eveneens een preventieve werking uitgaat.
Om op basis van de kwetsbaarheidsanalyses per criterium tot een totaalkaart van verwachte veilige en onveilige plekken te komen, is vooralsnog
uitgegaan van een ongewogen optelsom van de scores per criterium (met
veilig = +1, onveilig = -1 en neutraal = 0). Bij een totaal van +2 of meer
is de totaalscore "veilig", bij een totaal van -2 of minder "onveilig" en
hier tussenin "neutraal".
ad bIc: Vaststellen van daadwerkelijke pleegplaatsen en als onveilig
ervaren plekken
Ten aanzien van de variabele "sociale veiligheid" (de afhankelijke variabele in dit onderzoek) zijn alleen die delicten in het onderzoek betrokken
waarvan kan worden verondersteld dat deze worden belnvloed door de
ruimtelijke structuur. Dit betekent dat het hier primair gaat om overtredingen en delicten die zich in (semi-)openbare ruimten afspelen, te
weten:
vernielingen (beschadiging, bekladding)
inbraken
diefstallen (van fietsen en bromfietsen en diefstal uit/van auto's)
openbare geweldpleging, waaronder sexueel geweld
Behalve de daadwerkelijk optredende kleine criminaliteit is tevens onderzocht op welke plekken sprake is van onveiligheidsbeleving c.q. gevoelens van onveiligheid.
Om een zo volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de omvang en
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ruimtelijke spreiding van de genoemde delicten, is gekozen voor een
combinatie van de volgende informatiebronnen:
a. Gegevens van de politie. Er is zowel gebruik gemaakt van gegevens
van de zgn. Herkenningsdienst (waar centraal voor geheel Den Haag
gegevens worden bijgehouden over o.a. de lokatie en de aard van de
gepleegde delicten) als van de zgn. setjes, notities voor intern gebruik over allerlei voorvallen die tot bemoeienis van de politie aanleiding geven.
b. Gesprekken met "sleutelpersonen", d.w.z. mensen die beroepsmatig
of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid goed op de hoogte zijn
van de omvang en achtergronden van veel voorkomende criminaliteit
in een of meer van de onderzoeklokaties.
c. Eigen observaties, vooral gericht op graffiti en vernielingen.
d. Een enquête onder de bewoners naar eventueel slachtofferschap van
de genoemde delicten in de afgelopen drie jaar (een zgn. slachtofferenquête).

6

2.

KARAKTERISTIEK VAN DE ONDERZOEKLOKATIES

2.1

Verantwoording van de keuze

Om tot een verantwoorde selectie van een viertalonderzoeklokaties te
komen is een gefaseerde selectieprocedure gevolgd:
a. Allereerst is een globale analyse gemaakt van de ruimtelijke spreiding van criminaliteit op het schaalniveau van de stad als geheel.
Hieruit kwamen een aantal wijken naar voren die in principe voor nader onderzoek in aanmerking komen.
b. Vervolgens zijn in overleg met de begeleidingscommissie een tweetal
wijken geselecteerd waarbinnen het onderzoek zou moeten plaatsvinden.
c. Tenslotte zijn binnen beide gekozen wijken per wijk een tweetal lokaties gekozen die qua omvang voldoende beperkt zijn om diepgaand
onderzoek te plegen (met name een bewonersenquête maakt een nadere afbakening noodzakelijk) en een duidelijk herkenbare eenheid
vormen.
Als selectiecriteria zijn daarbij de volgende ui tgangspunten gehanteerd:
a. Voldoende variatie in (stede)bouwkundige oplossingen, b.v. hoogbouw/middelhoog/laagbouw, galerij versus portiekontsluiting, open
versus afgesloten portieken, openbare versus meer privé binnen-terreinen.
b. Het daadwerkelijk voorkomen van (kleine) criminaliteit. Indien het
aantal delicten te beperkt is, kunnen immers geen statistisch verantwoorde conclusies worden getrokken omtrent een eventuele samenhang met ruimtelijke omgevingskenmerken.
c. Een zekere mate van respresentativiteit, teneinde meer algemeen
geldende conclusies te kunnen trekken. Extreme probleemgebieden
dienen te worden vermeden.
d. Beschikbaarheid van gegevens over werkelijk gepleegde delicten, omstandigheden waaronder delicten hebben plaatsgevonden, kenmerken
van daders e.d.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een keuze voor de wijken Transvaal
en Bouwlust, met hierbinnen een keuze voor de Bloemfonteinstraat en
omgeving en Stellenboschstraat e.o. respectievelijk Veldzicht en De
Stede.
2.2

Transvaal, stadsvemieuwingswijk in opbouw

Transvaal is al zo'n tien jaar een van de stadsvernieuwingsgebieden van
Den Haag. De Stadsvernieuwing is gestart in het noordelijke deel van de
wijk (momenteel in een afrondend stadium) en wordt thans uitgebreid
naar het zuiden. In het middelste gedeelte van de wijk bevinden zich nog
een groot aantal woningen van bouw- en woontechnisch slechte kwaliteit. De woningen in het zuidelijke deel van de wijk zijn van een matige
tot goede kwaliteit.
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De bebouwing in Transvaal bestaat voornamelijk uit gesloten bouwblokken in drie lagen met portiekontsluitingen.
De bevolking is in vergelijking met Den Haag als geheel vrij jong. Dit is
te verklaren uit het grote aantal buitenlandse mensen 05,5% van de totale bevolking). Onder de bewoners komen zeventien verschillende nationaliteiten voor.
Evenals vele andere stadsvernieuwingsgebieden kent Transvaal grote
problemen, zoals werkloosheid, drugsgebruik, spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en criminaliteit. Daarnaast vertoont de wijk een
aantal tekortkomingen zoals onvoldoende speelruimte voor kinderen en
jongeren, onvoldoende parkeerplaatsen in de woonbuurten bij de markt,
onvoldoende doorstroom van verkeer in de winkelstraten en een tekort
aan sociaal-culturele voorzieningen als kinderchreches en ruimten voor
groepen buitenlandse mensen en jongeren.
De wijk heeft ook positieve kanten: de wijk is kleinschalig van karakter,
levendig en voor velen gezellig. Vooral de markt en de winkelstaten leveren een grote bijdrage aan de positieve waardering van de wijk.
2.2.1

Lokatie Bloemfonteinstraat

Het complex Bloemfonteinstraat wordt begrensd door de Kempstraat, de
Wolmaransstraat, het speelterrein achter het buurthuis Boerenplein en
de Bloemfonteinstraat. Oorspronkelijk stonden in dit gebied 94 woningen
op een zeer slechte fundering. In het kader van de stadsvernieuwing zijn
de woningen gesloopt om in 1978 plaats te maken voor 74 nieuwe woningen.
De bebouwing bestaat uit drie bouwlagen met een kap. De architect
streefde naar sociale integratie van ouderen en jonge gezinnen. Daarom
is het blok opgebouwd uit kleine 2- en 3-kamerwoningen op de begane
grond, die vanaf de straat worden ontsloten, met daarboven maisonettes
(4 en 5-kamers) die vanaf een galerij aan de binnenkant van het blok
worden ontsloten. Het binnenterrein, eerst ontworpen als gemeenschappelijke tuin, is op verzoek van de bewoners opgedeeld in privé-tuinen. De
tuinen zijn toebedeeld aan de begane grond woningen.
Het blok wordt halverwege onderbroken door een onderdoorgang die toegang geeft tot de tuinen en bergingen op het binnenterrein en de trappen
naar de galerijen. In de hoeken van het blok, aan de Kempstraat, bevinden zich (overdekte) trappen naar de galerijen. Aan de uiteinden van de
galerijen zijn brandtrappen aanwezig.

8

'Tl

OQ'

portiekwoningen (3h)

berg ingen

c:
.,c:

I""
0

~

.......
111
~

C:l

~

...

3
0

...
5'
.,...
...~
:J

~

U>

'-D

Ie
(3h)

parkeerplaats

._-------- -

Het binnentel'T'ein mn compLex moemfonteinstruat, met zicht op
de pr'ivetuinen van de begane g1"onduJoningen en een bLik op de
gaL el'ij 0>1ts1, 'l ~ ~ 'i 1J l>.t>1 de rrrzisonnettes

BLoemfontein$t~t,

met Links de oude bebouwing (poT'tiek-woningen en op de begane gl'ond wel'kpLaatsen en gamgesJ en 1"echts
het ondeT'zochte comp~ex
10

-~-

In het complex wonen in totaal 225 mensen, waarvan bijna 13% jonger is
dan 15 jaar en 23% tussen de 15 en 24 jaar. Ruim een derde van de huishoudens bestaat uit 1 persoon. Grote huishoudens (5 of meer personen)
maken 11 % uit van alle huishoudens. Het merendeel van de bewoners
(98%) bezit de Nederlandse nationaliteit. Een deel hiervan is van Surinaamse afkomst. Verder wonen er enkele mensen afkomstig uit Turkije,
Marokko en verschillende andere landen.

2.2.2

Lokatie Stellenboschstraat

Het complex Stellenboschstraat bestaat uit 144 woningen en ligt nabij de
Haagse warenmarkt. Het wordt begrensd door de Hoefkade, de Fisherstraat, de Langnekstraat en de Herman Costerstraat. Het complex dateert uit de jaren twintig en is gemeentelijk woningbezit. Het is in het
kader van de stadsvernieuwing in 1980 gerenoveerd.
Het geheel bestaat uit een min of meer vierkant bouwblok dat door de
Stellenboschstraat middendoor wordt gesneden. Aan de Stellenboschstraat is een kort blok met woningen gesitueerd.
Het "buitenblok" bestaat uit drie woonlagen. De begane grond woningen
worden direct aan de straat ontsloten, terwijl de bovenwoningen een
open portiek hebben. Het woonblok aan de Stellenboschstraat is drie
lagen hoog. Op de begane grond liggen kleine woningen met daarboven
grote woningen die twee verdiepingen beslaan. Deze woningen hebben de
voordeur aan de straat.
De begane grond woningen van het complex hebben privé tuinen en bergingen op het binnenterrein. Dit gebied is alleen voor bewoners toegankelijk
In het complex zelf wonen ruim 290 mensen. Bijna de helft van alle huishoudens (43%) bestaat uit 1 persoon; 2-persoonshuishoudens maken 30%
uit van alle huishoudens, terwijl grote huishoudens (5 personen of meer)
vrij weinig voorkomen (4%). Van alle hoofdbewoners heeft 85% de
Nederlandse nationaliteit, inclusief de mensen van Surinaamse afkomst.
Ca. 5% is afkomstig uit Turkije. Het aantal huishoudens waarvan de
hoofdbewoner afkomstig is ui t Marokko bedraagt eveneens ca. 5%.

2.3

Bouwlust, voorbeeld van een naoorlogse woonwijk

Bouwlust is een naoorlogse middelhoogbouwwijk, gebouwd aan het eind
van de jaren vijftig. De totale wijk beslaat ruim 170 ha en telt bijna
16.000 inwoners, wat neerkomt op een dichtheid van 98 inwoners per ha.
Samen met Moerwijk, Morgenstond en Vrederust vormt Bouwlust het gebied Den Haag Zuidwest. De wijk is ruim van opzet en ken veel groen.
De functiemenging is er gering. Naast scholen en sportvoorzieningen
kent Bouwlust voornamelijk woningbouw. Er is slechts één sociaal culturele voorziening aanwezig, bedoeld voor geheel Den Haag Zuidwest.
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De woonbebouwing bestaat voor 70% uit 4-hoog portiekbebouwing en
22 % hoogbouw en galerijflats. De overige woonbebouwing bestaat uit
eengezinswoningen. De huurprijzen van de woningen zijn laag, ondanks
het feit dat 60% van de woningen 4 kamers of meer telt. Hier staat tegenover dat het oppervlak van de woningen relatief klein is en de stookkosten door de matig tot slechte bouwtechnische staat vrij hoog liggen.
Ook de woontechnische staat laat te wensen over. Zo voldoet het sanitair niet meer aan de huidige eisen.
Vergeleken met geheel Den Haag telt Bouwlust relatief veel gezinnen
met kinderen, éénoudergezinnen en tweepersoonshuishoudens. Het aantal
buitenlandse migranten ligt onder het Haagse gemiddelde, maar groeit
de laatste jaren sneller dan in geheel Den Haag. De algehele inkomenspositie van de wijk lijkt terug te lopen. De laatste jaren is sprake van
veel inplaatsing vanuit stadsvernieuwingswijken, waaronder veel grote
gezinnen. Er is duidelijk sprake van een veranderend sociaal milieu
waarbij autochtonen en allochtonen soms met elkaar in conflict komen.
In vergelijking met andere Haagse wijken is het aantal positieve wijkvoorkeuren onder woningzoekenden in Bouwlust vrij laag. Ook het aantal
woningzoekenden, dat in de eigen wijk wil blijven wonen is gering. Daarentegen zijn er relatief weinig mutaties en is er geen structurele leegstand. Waarschijnlijk heeft dit beide met de krappe woningmarkt te maken.
2.3.1

Lokatie Veldzicht

Veldzicht is een enigszins afgelegen buurt met vrijwel uitsluitend een
woonfunctie. De onderzoekslokatie is gesitueerd in het zuidelijke deel
van Bouwlust, in de buurt de Zichten. Het gebied beslaat ongeveer de
helft van het woongedeelte van de Zichten.
Ten noorden wordt het gebied door een bejaardencentrum, een buurtwinkelcentrum en enkele garages gescheiden van het noordelijk woongebied
van de Zichten. Ten oosten van de bebouwing scheidt een smalle groene
zone met een fietspad en waterloop het gebied af van de ernaast gelegen
sportvelden. Ten zuiden scheidt eenzelfde groen zone het gebied af van
het in het groen gelegen Bethlehem ziekenhuis. Ten westen wordt het
gebied begrensd door de Vrederustlaan, een doorgaande verkeersweg met
aparte fietspaden en een buslijn. Tussen weg en woningen bevindt zich
een waterpartij met groene oevers. Aan de overzijde begint de woonbuurt de Steden.
De onderzochte lokatie telt in totaal 209 woningen. In het midden zijn 48
eengezinswoningen gesitueerd in een strokenverkaveling. Om deze woningen heen staan voornamelijk bouwblokken (4-hoog) met portiekwoningen. Ertussen staat één bouwblok (6-hoog) met 25 galerijwoningen. Deze
galerijwoningen zijn voorzien van een lift. Van de 136 portiekwoningen
hebben er 16 een gemeenschappelijke ontsluiting voor 4 woningen. De
andere
120
portiekwoningen
worden
ontsloten
door
één
gemeenschappelijke portiek
per 8 woningen.
De gemiddelde
woninggrootte ligt vrij hoog (4,2 kamers per woning). De eengezinshuizen
hebben 6 kamers en de galerijwoningen 3 kamers. De grootte van de
portiekwoningen varieert van 3 tot 4 kamers.

14

Figuur 3:

Lokatie Veldzicht

Lokatie Veldzicht telt 536 inwoners. De leeftijdverdeling van deze inwoners komt redelijk overeen met de leeftijdsverdeling van geheel Bouwlust. Er wonen echter wat minder 25- tot 39-jarigen en wat meer 40- tot
64-jarigen. De leeftijdsverdeling van de bewoners van de galerijwoningen
wijkt duidelijk af van de
rest. Er wonen geen kinderen en bijna alle bewoners zijn er ouder dan 40
jaar; 45% is ouder dan 65 jaar. Van alle huishoudens bestaat ruim 20% uit
één persoon, 34% uit 2 personen en 11 % uit een alleenstaande met één of
meer kinderen. De meeste bewoners bezitten de Nederlandse nationaliteit. Slechts 4% van de huishoudens (ruim 8% van de bewoners) is van
buitenlandse afkomst, voornamelijk uit Turkije en Marokko.
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De BtY',W t VeZdziaht, met Y'eahtB vooroaan de gaLeroijfiat (zes
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De trurrihal-te mn Lijn 8/9 aan de Melis StokeLaan, vLakbij het
BethI-ehem ziekenhuis
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2.3.2

Lokatie De Stede

Onderzoeklokatie De Stede is gesitueerd in het zuidelijk deel van Bouwlust, grenzend aan het noordelijk deel. Naast een woonfunctie heeft De
Stede een duidelijke winkelfunctie. De winkels binnen de onderzoeklokatie beslaan ongeveer de helft van het hoofdwinkelcentrum van Bouwlust/Vrederust, bekend als "Winkelcentrum De Stede". Het onderzoekgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Hengelolaan en aan de
oostkant door de Vrederustlaan. De zuidelijke rand (Nevenstede) is een
rustige woonstraat met aan de overzijde een blok portiekwoningen (4
hoog), waarachter een groen binnenterrein is gele.~en. Ten westen zorgt
een ruime waterpartij voor een functionele barriere naar de groenzone
en een enkel woonblok aan de overzijde. Ten zuiden van deze groenzone
ligt buurtcentrum Winkelstede.
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Onderzoeklokatie De Stede
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De stmat Nevenstede, met op de voor>gr>ond de [Xlr>keer>pLaats hoek
Nevenstede/Vr>eder>ustLtJ/ln, L ir/k.s de aCJhter>kant van het unnkeLCJentr>um met voor>r>aadr>uimten en op de aCJhter>gr>ond de hoogbouUJ
(13 hoog)

Binnenter>r>ein met ziCJht op de aCJhter>zijde van de por>tiekUJoningen Langs de Nevenstede
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Onderzoeklokatie De Stede telt in totaal 230 woningen en 13 winkels. De
woningen boven de winkels bestaan uit een hoogbouwflat (13 hoog, galerij-ontsluiting), een galerijflat in 3 lagen met in totaal 30 woningen en 12
portiekwoningen, eveneens in 3 lagen. De overige portiekwoningen (104
stuks) zijn opgetrokken in vier bouwlagen, met één portiek voor 8 woningen.
Van de ca. 400 inwoners is 8% jonger dan 15 jaar en 11 % tussen de 15 en
24 jaar. De helft van alle huishoudens bestaat uit 1 persoon; 2-persoons
huishoudens maken 28% uit van het totaal. Grote gezinnen (5 personen of
meer) komen vrijwel niet voor. Vrijwel alle inwoners van De Stede bezitten de Nederlandse nationaliteit. Slechts 3% is van buitenlandse afkomst.
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3.

VER WACHTE EN DAADWERKELIJKE SOCIALE VEILIGHEID

3.1

Inleiding

Om na te gaan in hoeverre de checklist een geschikt instrument is om de
kwetsbaarheid van (onderdelen van) een ontwerp of bestaande situatie in
te kunnen schatten, is de verwachte ruimtelijke spreiding van veilige en
onveilige plekken (op basis van de checklist) vergeleken met de ruimtelijke spreiding van daadwerkelijk opgetreden delikten (op basis van politiecijfers, bewonersenquête etc.).
In dit hoofdstuk wordt deze vergelijking eerst besproken voor de 4 lokaties afzonderlijk. Vervolgens worden de 4 lokaties onderling vergeleken.
De overeenkomsten en verschillen tussen verwachting en werkelijkheid
behoeven immers niet voor alle 4 lokaties hetzelfde te zijn. Bij de vergelijking tussen de 4 lokaties wordt tevens ingegaan op de verschillen in
omvang, aard en spreiding van de daadwerkelijk opgetreden delikten en
de onveiligheidsgevoelens onder de bewoners.
Alvorens de verwachte en daadwerkelijke sociale veiligheid met elkaar
te vergelijken, wordt echter eerst een beknopt beeld gegeven van de
ruimtelijke spreiding van kleine criminaliteit op wijkniveau voor de wijken Transvaal en Bouwlust. Ook hierin kunnen aanwijzigingen worden
gevonden voor de rol die ruimtelijk-bouwkundige omgevingsfaktoren
(kunnen) spelen bij het optreden resp. bestrijden van kleine criminaliteit.
3.2

Ruimtelijke spreiding op wijkniveau

3.2.1

Kleine criminaliteit in Transvaal

Transvaal behoort samen met Laakkwartier/Spoorwijk, Schildersbuurt en
Regentessekwartier tot de vier wijken van Den Haag waar de meeste
criminaliteit plaatsvindt. Zo bedroeg het aantal door de politie van 'sGravenhage in de periode januari 1985-juni 1987 geregistreerde delicten
3000. Qua ruimtelijke spreiding zijn verschillende plekken aan te wijzen
waar opvallend veel criminaliteit plaats vindt (fig.5). Zo zijn in de Kaapstraat (1) in 1986 veel aangiften gedaan van inbraken. De inbraken werden steeds gepleegd via dakroosters en dakkapellen. Ook in de oude bebouwing met portieken aan de Bloemfonteinstraat (2) komen veel inbraken voor. De ingang van de bibliotheek en de flat aan het Hobbemaplein
(3) worden veel en vaak vernield door rondhangende jongeren, vooral met
slecht weer. Ook in de Brandstraat (4) treedt veel vandalisme op. Vooral
de kerk is vaak het doelwit van de vandalen. Het motief dat hiervoor
wordt genoemd, is dat de jongeren "vechten" voor een eigen buurthuis.
De Tweezaamschool aan de Wolmaransstraat (5) heeft veel te lijden gehad van de jeugd op de aangrenzende speelplaats. Onlangs is het speelterrein samen met de leerlingen van de school opgeknapt en is het glaswerk van de school vervangen door lexaan. Sinds deze ingreep is het aantal vernielingen duidelijk afgenomen.
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Ruimtelijke spreiding van inbraken in/diefstal uit gebouwen
in Transvaal (periode 1985-juni 1987)

Bron: Herkenningsdienst Gemeentepolitie 's-Gravenhage
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De criminaliteit in Transvaal vormt een ernstige aantasting van het
woon- en leefklimaat. Veel bewoners hebben de laatste jaren te maken
gehad met inbraak in hun woning, diefstal uit de auto of (brom)fietsendiefstal. Bewoners blijken nogal verschillend te reageren op het fenomeen sociale (onheiligheid. Sommige voelen zich ondanks alles niet onveilig op straat, anderen voelen zich wel onveilig maar gaan niettemin 's
avonds gewoon de straat op en weer anderen blijven toch maar liever
thuis. Dit verschil in beleving en gedrag is ook zichtbaar in de wijze
waarop mensen zich tegen sociale onveiligheid "wapenen". De één brengt
in huis een stevige beveiliging aan in de vorm van extra sloten of een
alarminstallatie, de ander volgt een cursus zelfverdediging en weer een
ander reageert tamelijk laconiek met "je moet criminaliteit accepteren
als je in de stad woont". Zoals bij zoveel ervaringen blijkt ook ten aanzien van sociale (on-heiligheid en (on-) veiligheidsbeleving sprake van
een interactie tussen persoonskenmerken en situationele omstandigheden.
3.2.2

Kleine criminaliteit in Bouwlust

Zelfs in een op het eerste gezicht vrij rustige woonwijk als Bouwlust
blijkt zich op het gebied van de sociale (on)veiligheid het nodige af te
spelen. Weliswaar ligt het aantal diefstallen van (brom)fietsen en ook het
aantal diefstallen uit/vanaf auto's aanzienlijk lager dan gemiddeld voor
geheel Den Haag (in 1985 resp. ca. 2,5 en 4,5 maal zo laag), maar qua
vernielingen en inbraken is het beeld bepaald niet gunstig. Het aantal
geregistreerde vernielingen per 100 inwoners ligt in Bouwlust niet veel
lager dan het Haagse gemiddelde inclusief kwetsbare wijken als het centrum. Cijfers uit 1985 wijzen uit dat het aantal inbraken per 1000 inwoners in Bouwlust 20% lager ligt dan voor geheel Den Haag. Ten opzichte
van een wijk als Transvaal komt Bouwlust overigens wel veel lager uit.
Het aantal door de Herkenningsdienst geregistreerde delicten over de
periode januari 1985/juni 1987 bedroeg in Transvaal ruim 3000 tegenover
1470 delicten in Bouwlust. Dit verschil spreekt des te meer wanneer men
deze cijfers bekijkt tegen de achtergrond van de wijkomvang: Transvaal
nog geen 80 ha. en ruim 17.000 inwoners, versus Bouwlust/Vrederust ca.
420 ha. en ruim 27.000 inwoners.
Hoewel kleine criminaliteit ook in Bouwlust overal voorkomt, tekenen
zich in het tamelijk grillige spreidingspatroon op wijkniveau eveneens
enkele duidelijke concentratiepunten af (fig. 6). Met name leegstaande
scholen en winkels zijn vaak doelwit van vernielingen en inbraken, terwijl ook kelderboxen het vaak moeten ontgelden. Diefstal uit gebouwen
komt vooral voor in scholen en winkelconcentraties. Ook het Bethlehem
ziekenhuis (I) springt er ongunstig uit. (Brom)fietsendiefstal komt overal
voor, met een uitschieter bij de school aan de Beresteinlaan (2) en winkelcentrum De Stede (3). Inbraken in auto's zijn eveneens sterk verspreid
over de gehele wijk. Lichte concentratiepunten zijn het ziekenhuis, Zonneoord (4) en enkele doorgaande routes zoals de Meppelweg (5).
Onveiligheidsgevoelens blijken sterk te leven onder bewoners van Bouwlust. Uit een marktonderzoek van de politie is gebleken dat bijna 40%
van de mannen en 54% van de vrouwen het gevoel van onveiligheid als
manifest probleem ervaart.
Deels wordt dit gevoel veroorzaakt door verhalen die de ronde doen. Het
gevoel van onveiligheid hangt voorts samen met de aanwezigheid van
23
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reinen eveneens als onveilig worden ervaren.
Ook onder winkeliers en hun personeel komen gevoelens van onveiligheid
veelvuldig voor. Vooral als men alleen in de winkel staat voelt men zich
soms bedreigd door "lastige klanten". Voor sommige winkeliers is dit reden om geen koopavond meer te houden.

3.3

Ruimtelijke spreiding op complexniveau

3.3.1

Lokatie Bloemfonteinstraat

Verwachte pleegplekken
Het complex heeft qua lokatie en ontwerp zowel sterke als zwakke kanten (fig 7).
Positieve punten zijn het relatief kleinschalige karakter van de bebouwing, de aanwezigheid van woningen op de begane grond en op de meeste
plaatsen voldoende licht. De situering in een dichtbevolkt gebied met
een zekere functiemenging (woningen, scholen, winkels, groenvoorzieningen, speelterreinen) zorgt ervoor dat overdag in en rond het complex
vrijwel overal zichtbaar en/of voelbaar mensen aanwezig zijn. Op veel
plaatsen is er in geval van nood de mogelijkheid ergens aan te bellen of
om hulp te roepen en zijn er verschillende uitwijkmogelijkheden c.q.
vluchtwegen.

1.'\:
'

..
..

I::;;~';,d veilige plekken

~ onveilige plekken

Figuur 7: Totaalkaart van de veilige en onveilige plekken in complex
Bloemfonteinstraat
Een negatief punt is de beperkte mogelijkheid tot sociale controle in de
onderdoorgang (matige zichtbaarheid/overzichtelijkheid en noch privé
noch openbaar, zodat niet duidelijk is wie zich verantwoordelijk voelt).
Naast voordelen heeft het grote aantal uitwijkmogelijkheden c.q.
25

vluchtwegen als nadeel, dat ook potentiele daders gemakkelijk kunnen
vluchten, hetgeen het complex gevoelig maakt voor inbraak. De straten
rondom het complex hebben voornamelijk een verkeersfunctie en zowel
de schaal als het ontbreken van een zeker verblijfskarakter versterken
de indruk van anonimiteit.
Het plantsoen aan de Boerenstraat vormt vanwege de beperkte verlichting en het gebrek aan informele sociale controle eveneens eenkwetsbare
plek. Andere plekken of elementen waarvan de kwetsbaarheid op ontwerpaspecten is terug te voeren, zijn de blinde gevels aan de kopse kanten van het complex, de uitspringende brievenbussen, de houtwolcementplaten boven de trappenhuizen en de zwakke constructie van de deuren
die toegang geven tot het achterpad van de tuinen en de bergingen. Tenslotte brengt ook de functie en de inrichting van verschillende delen van
het buitengebied een verhoogde kwetsbaarheid met zich mee. Speelterreinen (o.a. de voetbalkooi) voor jongeren betekenen over het algemeen
een verhoogde kans op overlast en vandalisme. De onduidelijke functie
van het gebied tussen het complex en de voetbalkooi geeft aanleiding tot
slordig parkeren. De rommelige indruk die hierdoor ontstaat, versterkt
het gevoel dat niemand zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor
dit gebied, wat sommige mensen het idee geeft dat je hier zomaar je
gang kunt gaan.
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Figuur 8:
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Totaalkaart daadwerkelijk pleegplaatsen in complex Bloemfonteinstraat en omgeving
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Daadwerkelijke pleegplekken

De pleegplaatsen van delikten die uit de verschillende bronnen naar
voren zijn gekomen, zijn aangegeven in fig. 8.
Het aantal inbraken in het complex is groot. Zij vinden vooral plaats in
woningen en bergingen. Diefstallen vinden nogal eens plaats in de tuinen
op het binnenterrein van het complex.
Vernielingen zijn duidelijk gecontreerd op bepaalde plekken zoals
de hoeken van het complex aan de Kempstraat
de onderdoorgang
de speelplaats
de voetbalkooi en parkeerplaats
het Boerenplein
Vernielingen aan auto's vinden vooral plaats in de Bloemfonteinstraat ter
hoogte van de speelplaats en het buurthuis.
Diefstal uit auto's komt vooral voor in de Bloemfonteinstraat (ter hoogte
van de onderdoorgang, de speelplaats en het buurthuis) in de Wolmaransstraat (ter hoogt van de P. KrugerschooJ) en de kruising van de Kempstraat en de Wolmaransstraat. Autodiefstal komt weinig voor. Fietsendiefstal concentreert zich voornamelijk in de onderdoorgang (diefstal uit
bergingen) en in de Kempstraat, in het gedeelte tussen Wolmaransstraat
en Bloemfonteinstraat. Openbare geweldpleging in de zin van bedreiging
is 8x vermeld, waarvan 7x een vrouw of een meisje het slachtoffer was.
Veel respondenten (meer dan de helft) geven aan dat ze zich overal in de
wijk onveilig voelen. Een minderheid noemt daarbij één of meer specifieke plekken of straten. Binnen de onderzochte lokaties betreft het de
volgende plekken:
- De onderdoorgang in het complex, vooral vanwege onvoldoende verlichting.
- Het schoolplein tussen de Wolmaransstraat en de Fisherstraat (met
name door vrouwen als onveilig ervaren), eveneens vanwege de slechte
verlichting.
- Het plantsoen op het Boerenplein.
Een van de bewoners zegt zich zelfs in eigen tuin onveilig te voelen. Zijn
tuin grenst aan het speelterrein met de voetbalkooi. De jongeren die zich
daar ophouden gooien regelmatig bierblikjes en andere rommel in de
tuin.
Vergelijking

Het beeld van theoretisch te verwachten veilige en onveilige plekken
stemt op een aantal punten sterk overeen met de lokaties van slachtofferschap volgens de bewonersenquête en de pleegplaatsen volgens diverse sleutelpersonen, politiegegevens en eigen observaties. Dit geldt met
name voor vernielingen: veel vernielingen vinden plaats bij of in de onderdoorgang, op de kopse kanten van het complex en op of bij de speelterreinen van de school aan de Wolmaransstraat en het buurthuis. Dit
blijken ook de plekken te zijn waar veel mensen zich ('savonds) onveilig
voelen. Ook de concentratie aan delicten ter plaatse van het plantsoen
aan de Boerenstraat stemt duidelijk overeen met de verwachte kwetsbaarheid.
Ten aanzien van inbraken in/diefstal uit woningen en winkels, (brom)fietsendiefstal en diefstal uit/van auto's blijkt de ruimtelijke spreiding aanzienlijk minder sterk gekoppeld aan kwetsbare plekken ten opzichte van
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wat werd verwacht. Weliswaar is in de onderdoorgang en aan de kopse
kanten van het complex een zekere concentratie aan inbraken in bergingen geconstateerd, maar ook in woningen en auto's aan de Kempstraat,
Wolmaransstraat en Bloemfonteinstraat wordt vrij veel ingebroken. Kennelijk weegt de negatieve invloed van het doorgangskarakter van deze
straten en de daarmee gepaard gaande anonimiteit en ook de - vooral in
de Wolmaransstraat en Bloemfonteinstraat - gebrekkige zichtbaarheid en
overzichtelijkheid als gevolg van de vele geparkeerde auto's, zwaarder
dan de positieve invloed van de aanwezigheid van mensen.
Lokatie Stellenboschstraat

3.3.2

Verwachte pleegplaatsen
De verwachte veilige en onveilige plekken van het complex Stellenboschstraat en omgeving zijn eveneens per criterium vastgesteld. Vervolgens
is op basis hiervan een totaalkaart samengesteld (fig. 9) •
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Ook dit complex heeft qua lokatie en ontwerp een aantal sterke en
zwakke kanten. Positief zijn:
- het kleinschalige karakter van de bebouwing;
- het verzorgde uiterlijk (vooral de witte kleur doet het complex helder
en aantrekkelijk overkomen);
- de situering van woningen op de begane grond, met een goed zicht op
de buitenruimte en tevens de mogelijkheid in geval van nood ergens
aan te bellen;
- de duidelijke scheiding tussen openbaar en privé, mede vanwege het
afsluiten van het binnenterrein met de privétuinen;
- de schaal van het pleintje aan de stellenboschstraat, dat mede door de
vorm sterk binnen de invloedssfeer van de bewoners valt.
Kwetsbare elementen in de fysieke structuur zijn de "lus" in de Stellenboschstraat (vanwege het gebrek aan zichtbaarheid/overzichtelijkheid)
en de nissen in de portieken (geen goed zicht vanuit de openbare buitenruimte). Ook de blinde muren aan de kopse kanten van de bebouwing
vormen een kwetsbaar element. Een ander kwetsbaar aspect is de situering van het complex pal naast de markt. De aanwezigheid van veel
mensen brengt weliswaar een grote mate van sociale controle met zich
mee en daarmee minder kans op openbare geweldpleging en vernielingen,
maar ook een grotere anonimiteit, zodat met name zakkenrollers ongemerkt hun slag kunnen slaan en inbrekers gemakkelijk in de drukte van
de massa kunnen verdwijnen. Ook brengt de markt veel overlast mee in
de vorm van vervuiling, verkeersopstoppingen en parkeerproblemen. Dit
maakt de omgeving minder aantrekkelijk, wat weer aanleiding kan geven
tot een geringe mate van betrokkenheid. Wanneer er geen markt is, biedt
het marktterrein een stille en verlaten aanblik, wat vooral 's avonds tot
een versterkt gevoel van onveiligheid kan leiden.
Daadwerkelijke pleegplaatsen
Evenals voor het complex Bloemfonteinstraat zijn ook hier de gegevens
uit de verschillende bronnen met betrekking tot de daadwerkelijke kleine
criminaliteit samengevat in een totaalkaart (fig. 10).
De totaalkaart van als onveilig ervaren plekken is achterwege gelaten,
omdat nauwelijks specifieke plekken zijn genoemd. Degenen die zich niet
veilig voelen, ervaren doorgaans het zich 's avonds op straat begeven
overal als onveilig.
Inbraken concentreren zich niet op een bepaald gedeelte in de bebouwing, maar zijn vrij gelijkmatig over het complex verspreid. Vooral bij
het bouwblok gelegen aan het Hoflandplein is sprake van een concentratie. Ook op het marktterrein wordt regelmatig ingebroken.
Diefstallen uit woningen komen vooral voor in de Langnekstraat. Vernielingen aan auto's en parkeermeters concentreren zich in de Herman Costerstraat en op/rond het marktterrein. Andere vormen van vandalisme
zoals het ingooien van ruiten, vernielen van voorwerpen in de tui,n, het in
brand steken van een telefooncel e.d. komen gespreid voor, met een
lichte concentratie in de Langnekstraat.
Inbraken in auto's contreren zich in zekere mate in de Stellen boschstraat,de Fisherstraat en langs de markt.
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Figuur 10: Totaalkaart daadwerkelijke pleegplaatsen in complex Stellenboschstraat
Van de bewoners geeft 30% (voor een belangrijk deel vrouwelijk respondenten) expliciet te kennen, zich onveilig te voelen in de wijk. Plekken
die daarbij regelmatig worden genoemd zijn:
- de pakhuizen aan de 5tellenboschstraat, o.a. vanwege voetballende
jongeren, kinderen op het dak, 's avonds stil en donker,
- de poorten in de Fisherstraat (te donker),
- Paul Krugerplein en omgeving,
- Hoefkade richting station.
Als reden voor onveiligheidsgevoelens worden onder meer genoemd: de
slechte verlichting, het toenemende aantal buitenlanders, de stijgende
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criminaliteit in het algemeen en een onvoldoende ingrijpen van de kant
van de politie. Sommigen voelen zich vooral onveilig op plaatsen waar
het stil is, anderen juist waar veel (bepaalde typen) mensen komen, b.v.
in drukke straten, op pleinen waar druggebruikers rondhangen of op plekken waar zich baldadige jongeren ophouden.
Vergelijking
De pleegplaatsen van vernielingen komen wij goed overeen met wat
vooraf werd verwacht: relatief veel vernielingen (graffiti) aan de garages in de lus van de Stellenboschstraat, het bushuisje aan het Hoflandplein en auto's en parkeermeters langs het marktterrein. In de Langnekstraat vinden meer vernielingen plaats dan men in eerste instantie zou
verwachten. Voor inbraken in woningen is de overeenkomst tussen verwachting en werkelijkheid minder sterk. In de woningen achter de opslagplaatsen wordt minder vaak ingebroken dan verwacht werd, terwijl in
het zuidelijke blok en langs het pleintje vaker wordt ingebroken dan men
op basis van de checklist zou verwachten. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het uitstralingseffect van de markt en de anonimiteit die een
drukke route zoals de Hoefkade met zich meebrengt. Het zelfde geldt
min of meer voor diefstal uit/van auto's en (brom)fietsendiefstal. Dit
komt vooral voor langs de Herman Costerstraat. Ook de markt zelf
vormt conform de verwachting een concentratiepunt voor delicten, met
name zakkenrollen en tasjesroof. Over het geheel genomen lijkt de invloed van de markt het criminaliteitsplaatje zodanig te domineren, dat
invloeden vanuit de ruimtelijke bouwkundige situatie enigszins uit het
beeld verdwijnen.

3.3.3

Lokatie Veldzicht

Verwachte pleegpJaatsen
De totaalkaart van verwachte veilige en onveilige plekken is afgebeeld
in figuur 11.
Ook lokatie Veldzicht heeft uit oogpunt van sociale veiligheid zowel
sterke als zwakke kanten. Een positief punt is het kleinschalige karakter
van de bebouwing: vrijwel overal niet meer dan vier bouwlagen en ~ tot 8
woningen per entree, met uitzondering van de galerijflat (zes hoog, 25
woningen per entree). Verwacht mag worden dat met name de bewoners
van de eengezinswoningen sterk bij het middengebied zijn betrokken. Het
vele groen ziet er netjes onderhouden uit en ook de woongebouwen zelf
maken een goed onderhouden indruk. Vandalismegevoelige objecten zoals
een telefooncel of een abri komen in de onderzoeklokatie niet voor, met
uitzondering van de voormalige kleuterschool (thans in gebruik als gehandicapten centrum). Een groot deel van het openbare buitengebied is
goed zichtbaar vanuit de omringende woonbebouwing. Minder gunstig is,
dat doorgaans slechts vanaf één zijde zicht is, doordat aan de andere
zijde achterkanten vanwoningen op het buitengebied uitkomen of sprake
is van kopse kanten van bouwblokken. Dit geldt voor vrijwel geheel Veldzicht. Daar komt bij dat door het monofunctionele karakter van de onderzoeklokatie - vrijwel uitsluitend woningbouw met alleen langs de randen ook andere functies - het openbare buitengebied er vooral 's avonds
vaak verlaten bij ligt. Door de vele korte bouwblokken zijn er vrij veel
hoekpanden. Daarvan is bekend dat deze relatief kwetsbaar zijn voor inbraken, met name door de betere vluchtmogelijkheden. Andere kwets31

bare elementen zijn de open portieken, de kelderboxen (buiten het zicht
van de woningen, gemakkelijk in te breken via klepramen), de uit de gevel naar voren springende brievenbussen in diverse portiekwoningen.! en
het fietspad achter de bouwblokken van Veldzicht en Ruimzicht (geisoleerd gelegen, vooral ter hoogte van de kopse kanten van de bouwblokken).
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Totaalkaart verwachte veilige en onveilige plekken in Veldzicht

Daadwerkelijke pleegplekken:
Uit de totaalkaart van daadwerkelijke pleegplekken (fig. 12) blijkt dat
vernielingen zich vooral concentreren aan de randen van de lokatie, met
een zwaartepunt in de strook ten zuiden van de straat Veldzicht. Vernielingen komen veelvuldig voor bij:
- de entree van de galerijwoningen (aan binnen- en buitenkant)
- langs de voet- en fietspaden ten zuiden en oosten (stoeptegels en lantaarnpalen),
- de muren van het schoolgebouw,
- zijgevels van portiekwoningen, vooral langs het zuidelijke voetpad,
32

n

...

...

+- vernielingen

-

~- diefstal uit auto

inbraak in gebouwen

.-

0-

.. diefstal uit gebouwen

Figuur 12:

(brom)fietsendiefstal

diefstal van auto
dreiging en geweld

Totaalkaart daadwerkelijke pleegplaatsen in Veldzicht

- achtergevels van portiekwoningen direct grenzend aan het zuidelijke
voetpad,
- garagemuren, zijgevels, en muren van het bejaardenhuis ten noorden
van het Vijverzicht.
Inbraken vinden vooral plaats in de bergingen van portiekwoningen en in
woningen zelf. Opvallend daarbij is dat inbraak in woningen 9x plaats
vond in een eengezinswoningen tegen slechts Ix in een galerijwoning. De
eengezinswoningen worden meestal vanaf de achterzijde benaderd.
Inbraken in portiek- of galerijwoningen gebeuren vooral op de hoek en op
de eerste verdiepingen.
~

Inbraak in auto's komt in alle straten voor. Het westelijk deel van de
straat Veld zicht vertoont een lichte concentratie in vernielingen aan
auto's. Geweldsdelicten beperken zich meestal tot dreiging en vechtpartijtjes op straat. Een lichte concentratie treedt op rond Veldzicht en het
Zicht. Tasjesroof vindt plaats voorallangs de Vrederustlaan.
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Van de 4 gevallen van sexueel geweld hebben er 2 in of aan de rand van
het park plaatsgevonden en twee in de lokatie zelf, langs Veldzicht en de
Vrederustlaan.
Van alle geënquêteerden noemt 67% één of meerdere plekken in de
buurt, die men als onveilig ervaart. Vooral het fiets/voetpad ten oosten
van het Bethlehem Ziekenhuis springt er uit. Men vindt deze route eng
door de begroeiing, de gebrekkige verlichting, de blinde muur en de afwezigheid van mensen. Ook het deel van de Vrederustlaan ten westen
van het Bethlehem Ziekenhuis wordt veel genoemd, evenals het fiets- en
voetpad langs de Melis Stokelaan.

Vergelijking
De ruimtelijke spreiding van vernielingen blijkt over het algemeen vrij
goed overeen te komen met de verwachte spreiding conform de kwetsbaarheidsanalyses aan de hand van de zes factoren uit de interim-checklist. Deze conclusie geldt niet voor inbraken in woningen. In de eengezinswoningen wordt vaker ingebroken dan men zou verwachten, terwijl
ondanks de gebrekkige zichtbaarheid en de anonimiteit van de portieken
en kelderboxen in de galerij- en portiekwoningen hier juist minder inbraken plaatsvinden dan verwacht. Wel valt op dat de meeste inbraken in
woningen in hoekwoningen plaatsvinden. Factoren als een gemakkelijke
vluchtweg voor potentiele daders en een grotere anonimiteit lijken hierbij de belangrijkste verklarende variabelen. Inbraken in auto's komen
overal voor en geven geen duidelijke differentiatie te zien naar ruimtelijke omgevingskenmerken. Een enkele maal is sprake van openbare geweldpleging of tasjesroof. De lokatie hiervan komt over het algemeen
overeen met plekken die als onveilig zijn beoordeeld, maar het aantal
geconstateerde delicten is te klein om hier vergaande conclusies aan te
kunnen verbinden. Wat onveiligheidsbeleving betreft is er een duidelijke
overeenstemming tussen verwachte en daadwerkelijk als onveilig ervaren
plekken, met uitzondering van de Vrederustlaan. Deze doorgaande route
wordt door meer bewoners als onveilig ervaren dan werd verwacht.

3.3.4

Lokatie de Stede

Verwachte pleegplekken
Figuur 13 toont een totaalkaart van de verwachte veilige en onveilige
plekken in de lokatie "De Stede".
Een groot deel van "De Stede" is negatief gescoord. Vooral de entree van
de galerijwoningen scoort zeer negatief door de geringe betrokkenheid,
de matige zichtbaarheid, de aanwezigheid van vele kwetsbare elementen
en een geringe attractiviteit van de ruimte.
Het Zuidplein scoort met name onder de luifels negatief vanwege de
slechte betrokkenheid, de slechte zichtbaarheid en de geringe aanwezigheid van mensen. Het parkeerterrein achter de supermarkt heeft drie
negatieve indicaties. Hier gaat het om afwezigheid van mensen, slechte
betrokkenheid en het niet attractief overkomen van deze ruimte.
Een positieve totaalscore is toegekend aan de gebieden langs de woonhuizen in Nevenstede en Vrederustlaan. Ook de portieken langs de Vrede-
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rustlaan en het Steenzicht scoren allen positief voor de bereikbaarheid.
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Daadwerkelijke pleegplekken
Concentraties van vernielingen zijn vooral bij de entree van de hoogbouw
en bij de entree van de galerijwoningen te vinden (fig. 14).
Daarnaast moeten langs de straat De Stede enkele kwetsbare objecten
het ontgelden, zoals een telefooncel, een abri, een beeldje, de politiepost
en de winkels. Lichte vormen van grafitti zijn verder aan te treffen op
enkele kopse kanten van de woonbebouwing en op de achtergevel van de
supermarkt.
In verhouding tot woninginbraken vinden in lokatie De Stede veel inbraken plaats in winkels. Vooral de stoffenzaak onder de galerijwoningen en
de herenmodezaak op de hoek van de Vrederustlaan en de straat De
Stede moeten het geregeld ontgelden. In privé kelderboxen vonden in totaal vijftien inbraken plaats. Zeven keer heeft men in een gemeenschappelijke bergruimte ingebroken. Zes keer was dit in de hoogbouw en één
keer bij de galerijwoningen.
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In totaal is er veertien keer in een woning ingebroken. Vijf inbraken vonden plaats in de hoogbouwflat op de derde, de zesde, de negende (2x) en
de tiende verdieping. Op de derde en de zesde verdieping ging het om de
woning die direct naast de lift is gesitueerd. Op de negende en tiende
verdieping ging het om de (twee) woning(en) aan het eind van de galerij.
De twee inbraken op de negende verdieping vonden op dezelfde dag
plaats.
Onveiligheid is een onderwerp dat sterk leeft onder de bewoners van
deze lokatie. Vooral plekken met dichtgetimmerde panden of lege winkels worden als onveilig ervaren. Sommige woonstraten vindt men onveilig door de hoge begroeiing voor de portieken.
Overigens bevinden de meeste als onveilig ervaren plekken zich buiten
de onderzochte lokatie. Binnen de lokatie worden het Zuidplein en de
Hengelolaan ten oosten van De Stede als onveilige plekken aangeduid.
_ _ _---'I L.I_ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -
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Vergelijking
De confrontatie tussen verwachte en daadwerkelijke onveilige plekken
levert voor lokatie De Stede een enigszins ambivalent beeld op. Ten aanzien van vernielingen stemmen verwachting en werkelijkheid redelijk
overeen. Vooral de entrees van woonblokken met relatief veel woningen
per entree en objecten zoals een abri of een telefooncel moeten het ontgelden. Wat inbraken in woningen betreft komt de hoogbouwflat er relatief gunstig uit. In de portiekwoningen langs de Nevenstede wordt vaker
ingebroken dan men zou verwachten. De verwachte kwetsbaarheid van
de kelder gangen worden inderdaad bevestigd. Hoeken van bouwblokken
(gemakkelijke vluchtweg) en winkels (aantrekkelijk doelwit!) blijken extra kwetsbaar. Auto inbraken blijken overal wel voor te komen, zij het
dat de parkeerplaats achter de supermarkt in verhouding veel inbraken
te zien geeft. Dit stemt overeen met de kwetsbaarheidsanalyse, op grond
waarvan deze plek als onveilig is ingeschat. De elf gevallen van openbare
geweldpleging laten een vrij grillig spreidingspatroon zien, waarin geen
duidelijke koppeling zichtbaar is aan ruimtelijke omgevingskenmerken.
Uit de bewonersenquête blijkt dat vooral stille, slecht verlichte plekken
en plaatsen waar groepen jongeren zich ophouden als onveilig worden
ervaren. Dit beeld stemt overeen met de plekken die in de interimchecklist als "eng" naar voren zijn gebracht. Binnen de onderzoeklokatie
blijken vooral het Zuidplein en de Vrederustlaan als onveilig te worden
ervaren. Beiden vormen een belangrijk onderdeel van de ontsluitingsroute naar en van de woningen in De Stede en kunnen dus door bewoners
niet worden gemeden.

3.4

De vier lokaties onderling vergeleken

Bij de keuze van de vier lokaties is bewust gezocht naar een differentiatie in (stede)bouwkundige vormgeving en inrichting. Op basis van de theoretische uitgangspunten uit de checklist mag worden verwacht, dat de
vier lokaties dus ook zullen verschillen in omvang en ruimtelijke spreiding van veel voorkomende criminaliteit. In deze paragraaf worden de
vier lokaties onderling vergeleken op:
a. overeenkomsten en verschillen in de vergelijking tussen verwachte en
daadwerkelijke veilige en onveilige plekken, zowel wat de onderzochte delicten betreft als ten aanzien van de onveiligheidsbeleving,
b. de omvang van de criminaliteit.

3.4.1

Feitelijke versus verwachte veilige en onveilige plekken

a. Vernielingen en graffiti
Zoals verwacht blijken vernielingen en graffiti in lokatie Veldzicht relatief vaak voor te komen rond de entree van de galerijflat, aan de achterzijde van de bouwblokken langs Veldzicht en Ruimzicht en op d~ kopse
kanten van de bouwblokken. Eveneens volgens de verwachting vindt in
het als minder kwetsbaar ingeschatte middengebied met de eengezinswoningen relatief weinig vandalisme plaats.
.
Ook in De Stede blijkt het beeld van de vernielingen vrij goed overeen te
stemmen met wat theoretisch werd verwacht. In en rond de entrees van
de hoogbouw en van de galerijwoningen is regelmatig sprake van beklad-
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ding, ofschoon hier door goed onderhoud de schade beperkt blijft. Daarnaast moeten kwetsbare objecten, zoals een abri of telefooncel het vaak
ontgelden.
Bezien we de beide lokaties Bloemfonteinstraat en Stellenboschstraat
dan blijkt vooral in complex Bloemfonteinstraat een sterke overeenkomst te bestaan tussen verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen van
vernielingen: bij of in de onderdoorgang op de kopse kanten van het complex en op of bij de speelterreinen van de school aan de Wolmaransstraat
en het buurthuis. Anders ligt dit voor complex Stellenboschstraat. Hier is
veeleer sprake van een gespreid beeld van vernielingen en graffiti, met
lichte concentraties in de Langnekstraat en de Stellenboschstraat. De
verwachte concentraties van vernielingen rond de kopse kanten van de
woningen en "lus" blijken nogal mee te vallen. Wel is in de lus sprake van
enige overlast door voetballende jongeren en is hier relatief meer graffiti te zien. De Langnekstraat geeft juist méér vernielingen te zien dan
vooraf werd verwacht. Het lijkt er sterk op dat de markt de invloed van
ruimtelijk-bouwkundige invloedfactoren enigszins uit het beeld doet verdwijnen. Wellicht dat jongeren die de markt bezoeken onderweg vooral in
de wat stillere woonstraten tot vernielzuchtig gedrag overgaan.
Samenvattend blijkt in drie van de vier lokaties sprake van een vrij sterke samenhang tussen ruimtelijk-bouwkundige kenmerken en het spreidingspatroon van vandalisme. Daarbij gaat het met name om:
- kopse kanten van woonblokken en gebouwen,
- plekken in en rond entrees van galerijwoningen en andere gebouwen
met relatief veel woningen per entree,
- kwetsbare objecten zoals abri's telefooncellen, garages en beplanting.
Daarnaast blijkt dikwijls sprake van:
- aanwezigheid van aantrekkelijke objecten (om te vernielen of te bekladden),
- aanwezigheid van jongeren.

b. Inbraak in I diefstal uit gebouwen
In alle onderzochte lokaties valt op,dat zich t.a.v. inbraak en diefstal uit
gebouwen geen duidelijke concentratiepunten voordoen. Niettemin zijn
enkele plekken aan te wijzen die overeenkomstig de verwachting extra
kwetsbaar zijn voor dit type delict:
- keldergangen in portiekwoningen,
- hoekwoningen,
- (woon)gebouwen met slecht hang- en sluitwerk,
- winkels en bedrijfspanden, vooral in De Stede en rond complex Bloemfonteinstraa t.
In de lokatie Veldzicht valt op, dat veelal via het balkon aan de achterzijde van de portiekwoningen wordt toegeslagen. Via de achtertuinen van
de eengezinswoningen wordt eveneens veel ingebroken. Onvoldoende
zichtbaarheid en zicht vanuit de omringende bebouwing, een relatief
gemakkelijke toegankelijkheid en vluchtmogelijkheid lijken hier de belangrijkste verklarende variabelen. Lastiger te verklaren is, waarom in
de kelderboxen van de galerijwoningen en portiek flats in Veldzicht en
langs de Nevenstede zoveel minder vaak wordt ingebroken. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat in vergelijking met vandalisme de
samenhang tussen het spreidingspatroon van verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen van inbraken veel zwakker is.
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c. Diefstal van/uit auto's en diefstal van (brom)fietsen
Inbraken in auto's komen overal voor en vertonen een tamelijk grillig patroon zonder duidelijke concentratiepunten. Soms stemt de werkelijkheid
overeen met de verwachting, zoals in de Herman Costerstraat, de Boerenstraat en het gebied tussen buurthuis en de oudbouw in de Bloemfonteinstraat, zij het dat de exakte plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden veelal niét is geregistreerd. Over het algemeen is er echter weinig samenhang tussen het spreidingspatroon en de verwachte kwetsbare
plekken. Wat fietsen diefstal betreft is evenmin sprake van een duidelijke samenhang tussen daadwerkelijke en verwachte kwetsbare plakken.
Fietsen blijken overal te worden gestolen. Wel doen zich enige concentraties voor, zowel in positieve als negatieve z in. In complex Stellenboschstraat worden opvallend weinig fietsen gestolen, wat in belangrijke
mate te verklaren lijkt door de beschikbaarheid van een privé berging op
privéterrein (tuin). Uit de bergingen in complex Bloemfonteinstraat zijn
daarentegen verschillende fietsen gestolen, waarbij factoren als slechte
zichtbaarheid en anonimiteit een belangrijke rol spelen. Dit laatste
stemt overeen met wat werd verwacht.

d. Bedreiging en geweld
Het aantal gevallen van openbare geweldpleging is te gering om aan het
ruimtelijke spreidingspatroon zinvolle conclusies te kunnen verbinden.
Rekenen we tasjesroof hier ook toe, dan blijkt zich alleen op de markt
een duidelijke concentratie voor te doen. Dit stemt overeen met de verwachting, dat grote drukte tot anonimiteit leidt, die het risiko op een
delict vergroot. Dit geldt vooral voor delicten die snel en voor omstanders niet onmiddellijk zichtbaar kunnen plaatsvinden. Bovendien kunnen
daders gemakkelijk in de massa verdwijnen, waardoor de pakkans relatief
klein is. Een derde factor is, dat grote drukte per definitie een groot
aantal potentiële daders en slachtoffers met zich meebrengt. Kennelijk
wegen deze factoren zwaarder dan de op zichzelf positieve invloed van
de aanwezigheid van mensen en de daarmee in potentie aanwezige sociale controle.

e. Onveiligheidsbeleving
Uit de bewonersenquête is gebleken, dat vooral stille, slecht verlichte
plekken en plaatsen waar zich groepen jongeren ophouden als onveilig
worden ervaren. Dit beeld stemt overeen met de plekken
die in de
checklist worden genoemd. Binnen de onderzochte lokaties worden ondermeer de volgende plekken door velen als onveilig ervaren:
- de fiets/voetpaden ter hoogte van de sportvelden en het Betlehem ziekenhuis,
- het Zuidplein in De Stede,
- de pakhuizen aan de Stellenboschstraat,
- de onderdoorgang in complex Bloemfonteinstraat,
- het plantsoen aan het Boerenplein,
- het schoolplein tussen Wolmaransstraat en Fischerstraat.
Ter illustratie zijn in tabel 1 de motieven opgenomen die door de bewoners van Veldzicht het meest frequent zijn genoemd (totale steekproef:
N =92)
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Tabel 1: Frequent genoemde motieven voor onveiligheidsbe1eving in
Veldzicht

- onvoldoende verlichting (als gevolg van vernielde
lantaarnpalen, palen die te vroeg uitgaan of met hun
top in de bomen staan)
- hoge, dichte begroeiing
- afwezigheid van mensen, geen toezicht
- aanwezigheid van ongewenste personen (groepen
jongeren, "enge" mannen)
- gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden (er
gebeurt daar .•• ". "Je hoort veel verhalen")
- aanwezigheid van lange, blinde muren
- de buurt gaat daar achteruit
- loslopende honden

3.4.2

44x genoemd
35x
23x
11 x
11x

5x
3x
2x

Omvang van de criminaliteit

Hoewel vooraf geen verwachtingen zijn uitgesproken over verschillen in
omvang van de criminaliteit in de vier lokaties, kan een vergelijking achteraf eveneens bijdragen aan een beter inzicht in de empirische geldigheid van de (interim) checklist. We zullen ons daarbij beperken tot inbraken in gebouwen en de onveiligheidsbeleving. Voor de andere onderzochte delicttypen is een kwantitatieve vergelijking minder goed mogelijk:
- Vernielingen verschillen sterk in omvang van de schade. Soms gaat het
om wat graffiti, in andere gevallen om een arbri waarvan alle ruiten
zijn ingegooid. Daar komt nog bij dat een reeks van vernielingen niet
altijd op dezelfde wijze wordt geregistreerd. Soms wordt een incident
als één (meervoudig) delict geregistreerd. In andere gevallen - b.v.
wanneer meerdere mensen aangifte hebben gedaan - is een vergelijkbaar incident als verschillende (enkelvoudige) delicten in de registratie
terug te vinden.
- (Brorn)fiets~ndiefstal wordt relatief weinig aangegeven. Alleen de bewonersenquete geeft een redelijk betrouwbaar beeld. Omdat echter
niet is gevraagd over hoeveel fietsen de desbetreffende huishoudens
beschikken, kan het aantal gestolen fietsen niet gerelateerd worden
aan het aantal beschikbare fietsen.
- De (totaal) cijfers van diefstal uit/van auto's lijken redelijk betrouwbaar. Ook hier geldt echter het bezwaar, dat het aantal gestolen auto's
niet goed te relateren valt aan het aantal auto's dat in de verschillende lokatie aanwezig is.
- De totaal cijfers voor openbare gewledpleging zijn te gering om een
zinvolle vergelijking te kunnen maken.

a.Inbraken in gebouwen
Tabel 2 geeft een beeld van het aantal inbraken per lokatie, gebaseerd
op de HKD-gegevens plus de setjes en de bewonersenquête. Omdat het
aantal respondenten per lokatie verschilt, zijn de responspercentages -
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Tabel 2:

Vergelijking van de vier lokaties op inbraken uit gebouwen
aantal
panden

a. Bloemfonteinstraat
- complex
- directe omgeving
TOTAAL
b. Stellenboschstraat
- complex
- directe omgeving
TOTAAL
c. Veldzicht
- eengezinswoningen
- galerijwoning{6h)
- portiekwoning
- bejaardenhuis
- kleuterschool
TOTAAL
d. De Stede
- torenfla t(l3h)
- galerijwoning{3h)
- portiekwoning
- winkelpand
TOTAAL

aantal
respondenten

steekproef
in %

aantal
inbraken

inbraken
in %

74
174

33
35

45%
20%

24
29

32%
17%

248

68

28%

63

26%

177
192

34
20

19%
10%

24
25

14%
13%

369

54

15%

49

13%

48
25
136
1
1

26
14
64

54 %
56 %
47 %

9
1
23
2
5

19%
4%
17%
nvt
nvt

211

104

49 %
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19%

84
30
116
13

30
17
45

36%
57%
39%

13
2
20
13

15%
7%
17%
100%

243

92

39%

48

20%

uitgedrukt in aantal respondenten in verhouding tot het aantal onderzochte panden - eveneens in deze tabel opgenomen. Het zal duidelijk zijn
dat deze verschillen in respons tot de nodige voorzichtigheid manen ten
aanzien van de interpretatie van de totaalcijfers. Niettemin kan worden
vastgesteld dat met name complex Bloemfonteinstraat er in ongunstige
zin uitspringt. Hier wordt relatief erg veel ingebroken. Lokatie Bloemfonteinstraat scoort als geheel (inclusief de directe omgeving) eveneens
zeer hoog. Andere {deel}lokaties waar relatief veel wordt ingebroken zijn
de rijtjes eengezinswoningen in Veldzicht en de winkels in De Stede.
Complex Stellenboschstraat scoort daarentegen relatief gunstig, terwijl
in de galerijwoningen in Veldzicht en De Stede eveneens relatief weinig
wordt ingebroken. Overigens maakt de tabel opnieuw duidelijk, hoe voorzichtig men moet zijn met een puur cijfermatige vergelijking van verschillende lokaties op inbraakniveau. Het totaalcijfer van 13 inbraken in
13 winkels is gebaseerd op de gepleegde inbraken in slechts 5 winkels,
waarvan in 2 winkels respectievelijk 4x en 6x is ingebroken. In de por41

tiekwoningen in Veldzicht en De Stede lijkt eveneens vrij veel te worden
ingebroken, maar het gaat hier in 60 tot 70% van de gevallen om inbraken in kelderboxen. De inbraken in de hoogbouwflat in De Stede zijn voor
meer dan de helft eveneens gepleegd in de (gemeenschappelijke) bergingen. De absolute cijfers kunnen dus gemakkeJ ijk voor een vertekend
beeld zorgen.

b. Onveiligheidsbeleving
De vraag of de vier lokaties verschillen in het percentage bewoners dat
zich onveilig voelt, valt niet zonder meer te beantwoorden door simpelweg het aantal ja-antwoorden te tellen op de vraag: "lijn er in deze
buurt plekken waar U zich onveilig voelt?" Het komt geregeld voor dat
de vraag ontkennend wordt beantwoord en bij doorvragen blijkt, dat men
's avonds vanwege de onveiligheid liever niet meer buiten komt of alleen
onder begeleiding. Met deze kanttekening in het achterhoofd kunnen de
volgende enquêteresultaten als indikatie dienen voor een vergelijking
naar onveiligheidbeleving:
Lokatie Bloemfonteinstraat:
- 36% voelt zich veilig
- 9% voelt zich veilig, maar blijft 's avonds thuis
- 6% voelt zich noch veilig noch onveilig
- 53% noemt plekken waar hij of zij zich onveilig voelt

Lokatie Stellenboschstraat:
- 40 % voelt zich veilig
- 23% voelt zich veilig, maar geeft bij doorvragen te kennen allerlei
voorzorgsmaatregelen te nemen (begeleiding, sneller lopen, met
de auto)
- 37% noemt onveilige plekken
Lokatie Veldzicht:
- 67% noemt een of meer onveilige plekken
Lokatie De Stede:
- 54% noemt een of meer onveilige plekken

Wanneer alleen het percentage bewoners dat onveilige plekken noemt in
beschouwing wordt genomen, komt lokatie Stellenboschstraat als minst
onveilig ervaren omgeving naar voren.Inclusief de toelichting bij verder
doorvragen scoort deze lokatie echter op een vergelijkbaar niveau als de
andere lokaties. In lokatie Veldzicht worden door relatief veel mensen
onveilige plekken genoemd. Dit betreft echter voor een belangrijk deel
het recreatieve fietspad "achterlangs". De algemene indruk is dan ook
dat de vier lokaties elkaar qua onveiligheidsbeleving niet veel ontlopen.
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4.

DISCUSSIE

4.1

blleidÜRg

In de voorgaande hoofdstukken is een zo neutraal mogelijke beschrijving
gegeven van een aantal feiten: de wijze waarop het onderzoek is opgezet, per onderzoeklokatie een totaalkaart van verwachte veilige en onveilige plekken respectievelijk een totaalkaart van daadwerkelijke
pleegplaatsen en als onveilig ervaren plekken, en tenslotte de confrontatie tussen verwachting en werkelijkheid. In dit discussiehoofdstuk willen
wij nagaan welke lessen uiteindelijk uit het onderzoek te leren zijn, zowel wat betreft de praktische bruikbaarheid en empirische geldigheid
van de (interimkhecklist als in methodologisch opzicht.
4.2

Onderzoeksmethodiek - algemeen

De hoofdopzet van het onderzoek bestaat uit een vergelijking van verwachte en daadwerkelijke (on)veilige plekken in (stede)bouwkundig sterk
verschillende situaties. In feite is de interim-checklist opgevat als een
stelsel van met elkaar samenhangende uitspraken over de werkelijkheid,
een theorie, op basis waarvan hypothesen zijn geformuleerd over de sociale veiligheid in vier concrete bouw lokaties. De politiecijfers en de
uitkomsten uit de bewonersenquête vormen het empirisch materiaal
waaraan de verwachtingen vervolgens zijn getoetst. Met de keuze voor
hypothese-toetsend onderzoek is hoog ingezet. Als alternatief zou een
meer beschrijvende of exploratieve vorm van onderzoek denkbaar zijn
geweest. Bijvoorbeeld door eerst een nauwkeurige beschrijving te geven
van de ruimtelijke spreiding van delikten en achteraf na te gaan, welke
conclusies hieruit zijn te trekken ten aanzien van de empirische geldigheid van de checklist. Bewust is echter gekozen voor het vooraf ui tspreken van verwachtingen:
--- er is al veel onderzoek verricht naar de relatie tussen fysieke omgevingskenmerken en sociale veiligheid en er is thans voldoende kennis
om een hypothese-toetsend onderzoek te rechtvaardigen,
- wanneer eerst spreidingskaartjes worden vastgesteld en pas achteraf
wordt bekeken of deze overeenstemmen met wat op grond van de
checklist verwacht zou kunnen worden, bestaat het gevaar dat eventuele discrepanties tussen theorie en werkelijkheid worden "weggeredeneerd", waardoor de theorie altijd "klopt",
- de checklist is mede bedoeld voor gebruik in het plannings- en ontwerpproces voor nieuwbouw; op papier moet dus al te voorspellen zijn,
of en waar in het ontwerp kwetsbare elementen zitten, die later - na
realisatie- tot sociale veiligheidsproblemen kunnen leiden.
Een alternatief zou zijn geweest, om in een concrete situatie verbeteringsmaatregelen te treffen en door middel van een voor- en nastudie te
onderzoeken wat het effect is van deze maatregelen (zowel daadwerkelijk als theoretisch te verwachten). Inhoudelijk doet zich hierbij het probleem voor, dat eventuele veranderingen in omvang of spreiding van
criminaliteit vaak lastig zijn te interpreteren. Behalve door de genomen

-

-----------

maatregelen doen zich in de periode tussen de voor- en nastudie immers
vaak ook andere veranderingen in de situatie voor, b.v. in de sociale samenstelling van de bewoners! Bovendien vergt een dergelijke aanpak een
lange onderzoeksperiode. Er is tijd nodig voor de voorstudie, het nemen
van maatregelen en de nastudie, waarbij tussen beide laatste tenminste 6
tot 12 maanden aangehouden moet worden om het effect van de maatregelen op (middel)Iange termijn te kunnen meten (vgl. de studie naar het
effect van maatregelen in Kavel 6; Van Delft en Van der Ven, 1987). Op
grond van theoretische en praktische overwegingen is daarom van deze
methodiek afgezien en is gekozen voor een vergelijking tussen verwachte
en daadwerkelijke sociaal (on)veilige plekken.

4.3

Vaststellen van verwachte veilige en onveilige plekken

In deelrapport 1 is vrij uitvoerig verantwoording afgelegd van de wijze
van dataverzameling en de bronnen die daarbij zijn gehanteerd. Nu het
onderzoek is afgerond, kan de informatie die is gehanteerd respectievelijk de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie die nodig
is om verwachtingen te kunnen uitspreken over de kwetsbare elementen
in een bestaand gebied aan een kritische evaluatie worden onderworpen.
Voorts zullen we een nadere beschouwing wijden aan de interpretatie van
de verzamelde gegevens.

4.3.1

Benodigde informatie

De verwachte veilige en onveilige plekken zijn vastgesteld aan de hand
van de zes criteria uit de interim-chekclist en de hiervan afgeleide subcriteria, in de vorm van een aantal vragen per criterium. Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen en daarmee de te verwachten veilige en onveilige plekken per criterium adekwaat te kunnen vaststellen,
is informatie nodig. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid hiervan laat
soms te wensen over. Per criterium kunnen op basis van het onderzoek
de volgende kanttekeningen worden gemaakt.

a. Aanwezigheid van mensen
De zichtbare of voelbare aanwezigheid van mensen bewoners, passanten
wordt vooral bepaald door:
de functie(s) van een gebied (alleen woningen of ook andere voorzieningen, verkeers- of verblijfsgebied)
- de ruimtelijke inrichting van een gebied (wel/geen ramen met zicht op
de openbare buitenruimte, het verloop van de routes tussen diverse
voorzieningen)
- mate van aanwezigheid/uithuizigheid van de bewoners
- sociaal-economische en culturele kenmerken van de bewoners (belangrijk i.v.m. de kans op ingrijpen resp. de inschatting van de aanwezigheid van potentiële daders).
Over de meeste van deze indicatoren bleek het mogelijk op basis van
kaartmateriaal, statistische gegevens en gesprekken met direct betrokkenen voldoende informatie te verzamelen. Met de variabele "aanwezigheid/uithuizigheid van bewoners" ligt dit minder eenvoudig. Het al dan
niet hebben van een baan, aan huis gebonden zijn vanwege kleine kinde-
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ren, uitgaangsgedrag etc. zijn alJen factoren die hierop van invloed zijn.
Informatie hierover vereist een gedetailJeerde bewonersenquête, die binnen het bestek van dit onderzoek niet haalbaar was.

b. Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
De betrokkenheid bij resp. het zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving en daarmee de (daadwerkelijke én gepercipieerde) kans op ingrijpen bij ongewenst gedrag wordt primair bepaald door:
- de schaal van de bebouwing (in verband met individuele herkenbaarheid versus anonimiteit)
- het karakter van de bebouwing (openbaar, privé, semi-openbaar/privé)
- de woongeschiedenis en het toekomstperspectief van de bewoners
(woonduur , eventuele verhuisplannen)
- de sociale cohesie tussen de bewoners, afhankelijk van o.a. sociaaleconomische kenmerken, leefstijl, woongedrag, buurtgebondenheid,
normen- waardenpatroon
- de "uitstraling" van de omgeving c.q. de mate waarin van de omgeving
is af te lezen dat er mensen zijn die zich verantwoordelijk en betrokken voelen en ook daadwerkelijk moeite doen voor een prettige omgeving (met indicatoren als goed onderhoud, een aantrekkelijke verschijningsvorm)
Over de meeste van deze indicatoren bleek voldoende informatie te verzamelen om een adequaat oordeel te kunnen geven. Een uitzondering
vormt de variabele sociale cohesie. Een goede operationalisatie van dit
begrip brengt de noodzaak tot gedetailJeerde informatie met zich mee,
waarvan het verzamelen binnen het bestek van dit onderzoek niet goed
mogelijk was. Uit praktische overwegingen is deze variabele dan ook
slechts globaal gemeten, met name op basis van de gesprekken met sleutelpersonen.

c. Zichtbaarheid/overzichtelijkheid
Bij deze factor gaat het om:
Zicht en overzicht vanuit de woonbebouwing en voorzieningen op de
openbare buitenruimte, zowel overdag als 's avonds (positie van ramen
en deuren, voor- en achterkanten, zichtlijnen, verlichting),
- zicht en overzicht vanuit de openbare buitenruimten op b.v. entrees
van woongebouwen of (semi-)privé binnenruimten.
Verzameling van informatie hierover op basis van kaartmateriaal en observaties ter plekke heeft geen problemen gegeven.

d. Toegankelijkheid/vluchtwegen
Ten aanzien van het criterium toegankelijkheid kunnen twee componenten worden onderscheiden: de aanwezigheid of afwezigheid van psychologische barrières en de fysieke toegankelijkheid. Psychologische barrières hebben vooral te maken met de mate waarin buitenstaanders het gevoel krijgen zich op privé terrein te bevinden.Dit is o.a. afhankelijk van
de overgang van openbaar naar privé en eventuele gebods- en verbodsborden. De fysieke toegankelijkheid wordt vooral bepaald door de afstand tot de openbare weg, het wel of niet afgesloten zijn van toegangs45
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deuren tot entrees en binnenterreinen, en het gemak waarmee potentiële
daders via ramen en deuren privégebied kunnen binnendringen (denk aan
de kwaliteit van hang- en sluitwerk, sloten, technopreventie in de vorm
van alarmsystemen e.d., de beklimbaarheid van gevels i.v.m. het binnendringen via balkon of dak etc.).
De informatie die nodig is om de fysieke toegankelijkheid, de aanwezigheid van vluchtwegen en eventuele psychologische barrières te kunnen
vaststellen, is over het algemeen eenvoudig te achterhalen op basis van
kaart materiaal en eigen observaties, waar nodig aangevuld met gesprekken met direkt betrokkenen. Alleen in de technopreventieve sfeer geeft
het verzamelen van gedetailleerde informatie problemen. De kwetsbaarheid voor inbraken op het schaalniveau van de individuele woning hangt
mede af van het al dan niet treffen van technopreventieve maatregelen
door de bewoner. Het meten van de aanwezigheid hiervan vereist een
huis-aan-huis observatieenquête, hetgeen binnen het bestek van het onderhavige onderzoek niet mogelijk was.
e. Attractiviteit
De attractiviteit van een plek of buurt (belangrijk in verband met betrokkenheid/verantwoordelijkheid) wordt bepaald door een groot aantal
ruimtelijk-bouwkundige factoren, zoals schaal, ritme, maatverhoudingen,
kleur- en materiaalgebruik, onderhoudstoestand. Daarnaast spelen sociale factoren een rol, b.v. levendigheid door de aanwezigheid van mensen
of hinder door overlastgevende activiteiten (stank, verkeerslawaai). Informatie hierover is eenvoudig te verzamelen door middel van observaties ter plekke. Een totaaloordeel over de mate van attractiviteit blijft
echter een subjectieve aangelegenheid. Oordeelvorming hierover heeft
dan ook in hoofdzaak plaatsgevonden op basis van de eigen indrukken van
de onderzoekers. Door hierin ook zoveel mogelijk het oordeel van sleutelpersonen te betrekken, is niettemin een zekere mate van intersubjectiviteit verkregen.
f.

Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering

Dit criterium is ondermeer relevant met betrekking tot het delict vernielingen. Enerzijds bepaalt de materiaalkeuze en detaillering hoe gemakkelijk iets kapot te krijgen is. In dit verband dient ook het zgn. erosievandalisme te worden genoemd. In de praktijk blijkt dat sommige objecten door een onhandig ontwerp of slechte uitvoering (b.v. een te dun
uitgevoerde deurdranger, een te zwak gefundeerd bankje in het park)
door alledaags gebruik gemakkelijk schade oploopt. Is zo'n element eenmaal beschadigd, dan nodigt dit blijkens praktijkervaring gemakkelijk uit
tot verder vernielen. Anderzijds bepaalt de materiaalkeuze en detaillering mede het effect van vernielzuchtig gedrag. Zo geeft glasgerinkel
sommige vandalen een kick. Lexaan ter vervanging van glas is zeer
brandbaar en het in een oogwenk zien smelten van een ruit is voor sommige vandalen zo mogelijk nog leuker. Om van de "opwindende" aanblik
van een reeks omgebogen bus- of tramhalte paaltjes maar niet te spreken! Dit verklaart waarschijnlijk mede waarom abri's en telefooncellen
zo vaak het mikpunt van vernielingen zijn. De aanwezigheid van dergelijke objecten valt uiteraard gemakkelijk vast te stellen aan de hand van
het kaart materiaal en observaties ter plekke. Moeilijker ligt dit met het
registreren van vandalismegevoelig materiaalgebruik, kleurgebruik en
detaillering. Hoewel hierover wel iets bekend is (zie b.v. Ward, 1974;
Sykes, 1979), is thans nog geen checklist voorhanden, op grond waarvan
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naar verwachting extra kwetsbare elementen in concrete onderzoek 10k aties kunnen worden vastgesteld.
De kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering speelt uiteraard
ook een belangrijke rol bij de mate van toegankelijkheid Gemakkelijk
open te breken sloten en slecht hang- en sluitwerk vergemakkelijke de
toegang voor indringers en vergroten daarmee de kans op inbraak. Ook
hiervoor geldt dat het verzamelen van informatie hierover op een voldoende gedetailleerd niveau niet eenvoudig is (zie hiervoor ook factor d:
toegankelijkheid/vluchtwegen).

4.3.2

Verwachte (on)veiligheid op basis van de verzamelde informatie

Met het verzamelen van informatie is men er uiteraard nog niet. De volgende stap is immers om op basis van deze informatie verwachtingen uit
te spreken, wáár in een ontwerp of bestaande situatie de uit oogpunt van
sociale veiligheid meest en minst kwetsbare plekken zitten. Daarbij zijn
de volgende kanttekeningen te plaatsen.

a. Kwantificeerbaarheid
De beoordeling van de vier lokaties op verwachte (onheiligheid is bij elk
van de zes criteria gebaseerd op verschillende indicatoren. De invulling
van de gehanteerde indicatoren laat zich doorgaans goed beschrijven. Zo
is de mate van betrokkenheid/verantwoordelijkheid en de ruimtelijke differentiatie hiervan binnen de vier onderzoeklokaties beoordeeld op basis
van een beschrijving van:
- de schaal van de ontwerpoplossingen (b.v. aantal woningen per entree,
afmetingen van de bouwmassa's en buitenruimten)
- h:t karakter van de verschillende ruimten in termen van openbaar/prive
- de wijze van beheer
- de mate van sociale betrokkenheid van de bewoners en passanten bij
de (woon)omgeving.
Operationalisatie van deze indicatoren in kwantitatieve zin is echter
niet goed mogelijk. Ditzelfde geldt voor elk van de zes criteria als "optelsom" van de afzonderlijke indicatoren. Daarom is per criterium gekozen voor een kwalitatieve beschrijving, uitmondend in een totaaloordeel
in termen van goed, matig, slecht, met in het verlengde hiervan per plek
een score volgens 1 = naar verwachting veilig, 2 = neutraal en 3 = naar
verwachting onveilig. Deze benadering bleek tijdens het onderzoek goed
te werken.

b. Betrouwbaarheid en objectiviteit
Mede omdat de meeste variabelen niet goed kwantificeerbaar zijn, is het
soms lastig om tot een eenduidige score te komen. In onderzoektermen:
de interne betrouwbaarheid van de uitgesproken verwachtingen (dezelfde
onderzoeker beoordeelt een situatie bij herhaling hetzelfde) en externe
betrouwbaarheid (verschillende onderzoekers beoordelen dezelfde situatie hetzelfde) kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Door zowel bij
de dataverzameling als bij de interpretatie van de verzamelde informatie meerdere onderzoekers te betrekken, is getracht dit probleem zoveel
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mogelijk te ondervangen. De indruk bestaat dat daarmee een voldoende
mate van objectiviteit c.q. intersubjectiviteit is bereikt.
c. De tijdsdimensie
Bij sommige criteria speelt de factor tijd een belangrijke rol. Zo geldt
t.a.v. het criterium "aanwezigheid van mensen" dat eenzelfde plek op
wisselende tijden druk en stil kan zijn (b.v. een winkelcentrum overdag
en 's avonds). Ook de invulling van het criterium "zichtbaarheid" verschilt voor de situatie overdag en 's avonds/'s nachts. De conclusie lijkt
gerechtvaardigd, dat de kwetsbaarheid van dergelijke plekken primair
wordt bepaald door de in de tijd meest ongunstige situatie en de tijdsduur waarin deze situatie zich voordoet. De meest kwetsbare tijdstippen
variëren overigens per delict. Het risico op zakkenrollen doet zich vooral
overdag voor, op drukke tijden, terwijl b.v.onveiligheidsbeleving of sexueel geweld vooral 's avonds, op stille momenten, aan de orde is.
d. Weging van positieve en negatieve effecten per criterium
Binnen eenzelfde criterium kan van bepaalde omgevingsfactoren een
preventief effect uitgaan, terwijl andere factoren een vergroot risico op
een delikt met zich meebrengen. Hoe de optelsom van positieve en negatieve effecten uiteindelijk uitvalt, is vaak moeilijk te voorspellen. Ook
kan het voorkomen dat eenzelfde omgevingsfactor op het ene type delikt
preventief werkt en op een ander delicttype juist risico verhogend. Een
en ander speelt vooral ten aanzien van de criteria:
I. aanwezigheid van mensen
2. toegankelijkheid/vluchtwegen
ad 1. Aanwezigheid van mensen
De veronderstelling is dat de zichtbare of voelbare aanwezigheid van
mensen tot een zekere "natuurlijke surveillance" leidt, waarvan een preventieve werking uitgaat. Daar staat tegenover dat zich onder de aanwezige mensen ook potentiële daders kunnen bevinden, waardoor de kans
op een delikt juist wordt vergroot. Bovendien gaat de aanwezigheid van
een groot aantal mensen vaak samen met een toenemende mate van anonimiteit, waardoor de betrokkenheid van mensen met hun omgeving afneemt. Daarmee neemt de kans op ingrijpen door omstanders eveneens
af. Uit psychologische experimenten is naar voren gekomen dat de aanwezigheid van meerdere mensen leidt tot een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Dit maakt veel mensen onzeker, wat tot een afwachtende houding kan leiden, wanneer anderen evenmin ingrijpen (Latané en
Darley, 1970). Naast angst voor persoonlijk letsel lijken met name deze
gevoelens van onzekerheid en de angst om een sitatie verkeerd in te
schatten belangrijke factoren ter verklaring van het feit, dat veel omstanders niet ingrijpen in geval van negatief gedrag. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat slechts 2% van de omstanders reé!:geert wanneer
zij vlak voor hun neus iemand een fiets zien stelen (Roell e.a., 1982).
Niettemin blijkt in de praktijk dat potentiële daders de aanwezigheid van
mensen wel degelijk associëren met de kans op ingrijpen en daarmee op
sancties. Gezien dit alles is het van belang bij de analyse van verwachte
veilige en onveilige plekken de volgende factoren te onderscheiden:
- De aanwezigheid van potentiële daders versus de aanwezigheid van
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"derden". B.v. de aanwezigheid van jongeren gaat veelal gepaard met
een vergrote kans op vandalisme, terwijl de aanwezigheid van bewoners en passanten het risico hierop verkleint.
- Het aantal mensen dat zichtbaar of voelbaar aanwezig is. Afwezigheid
van mensen betekent automatisch een lage pakkans en weinig kans op
sancties. De aanwezigheid van erg veel mensen daarentegen kan tot
een sterk anonieme situatie leiden.
ad 2.

Toegankelijkheid/vluchtwegen

Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om
formele en informele surveillance te kunnen uitoefenen. Voorts is het
belangrijk dat mensen in geval van nood (b.v. dreiging met geweld) snel
kunnen vluchten. Daar staat tegenover dat een gemakkelijke toegankelijkheid en vlucht mogelijkheden uit oogpunt van het weren van ongewenste personen juist moeten worden vermeden. Onderzoekmatig is dit
dilemma opgelost door twee afzonderlijke kwetsbaarheidskaarten te maken, respectievelijk een kaart van verwachte veilige en onveilige plekken
vanuit het standpunt van potentiële slachtoffers en een kaart met als
invalshoek het gedrag van potentiële daders. Op basis van de onderzoekuitkomsten lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat met name ten aanzien
van het delict inbraken de negatieve effecten van een gemakkelijke toegankelijkheid en vluchtwegen het zwaarste wegen.
e. Weging van de criteria onderling

Wat voor de criteria afzonderlijk is geconstateerd, geldt in nog sterker
mate voor de weging van positieve en negatieve effecten van de verschillende criteria ten opzichte van elkaar. Wat b.v. te doen als een plek
uit oogpunt van "zichtbaarheid" als veilig kan worden verondersteld,
maar uit oogpunt van "aanwezigheid van mensen" naar verwachting extra
kwetsbaar is? Bij het vaststellen van verwachte en onverwachte pleegplaatsen is vooralsnog uitgegaan van een ongewogen optelsom van de
scores per criterium. Elke positieve score (=veilig) telt als +1, elke negatieve score (=onveilig) telt als -1. Bedraagt de optelsom +2 of meer dan
is het eindoordeel "naar verwachting veilig", is de optelsom -2 of minder
dan is het eindoordeel "naar verwachting onveilig". Tussenscores zijn beoordeeld als "neutraal", d.w.z. noch veilig, noch onveilig. Om na te gaan
in hoeverre deze procedure adekwaat is gebleken, staan ons twee bronnen ter beschikking:
- de vergelijking tussen de ruimtelijke spreiding van daadwerkelijke
pleegplaatsen met de totaalkaarten van verwachte veilige/onveilige
plekken op basis van ongewogen totaalscores, zoals vastgesteld in het
onderhavige onderzoek,
- de vergelijking tussen de totaalkaarten van daadwerkelijke pleegplaatsen met de totaalkaarten van verwachte veilige/onveilige plekken op
basis van gewogen totaalscores, zoals vastgesteld in een separaat uitgevoerd (afstudeer)onderzoek (Van den Berg, 1988).
In geen van beide onderzoeken is de samenhang tussen verwachte en
daadwerkelijk (on)veiligheidsscores zodanig, dat hieruit eenduidige kwantitatieve wegingsfactoren zijn af te leiden. De conclusie is dan ook, dat
weging van de criteria ten opzichte van elkaar veeleer dient plaats te
vinden in termen van "meer" versus "minder belangrijk" dan in kwantitatieve termen. In onderzoekster men: de gewichten volgen eerder een or-
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dinale schaal dan een ratioschaal. Op basis van de vergelijking tussen
verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen valt aan te geven, welke criteria relatief zwaar wegen. We zullen hier bij de bespreking van deze
vergelijking nog op terugkomen (par. 4.5.2).
4.4

Vaststellen van daadwerkelijke pleegplaatsen en enge plekken

Voor het vaststellen van de daadwerkelijk pleegplaatsen en als onveilig
ervare plekken is gebruik gemaakt van uiteenlopende informatiebronnen:
a.
b.
c.
d.

gegevens van de politie
gesprekken met direct betrokkenen (b.v. de woningbouwcorporatie)
eigen observaties
een enquête onder de bewoners in de vorm van een zgn. slachtofferenquête (wie is slachtoffer geworden van welk delikt, wanneer en
waar).

Getracht is door combinatie van gegevens afkomstig van verschillende
bronnen tot een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld te komen van
het ruimtelijk spreidingspatroon van de onderzochte delikten. Aanvankelijk lag het in de bedoeling ook registraties van andere instanties te
raadplegen (b.v. gemeentelijke diensten, corporaties). Binnen de onderzochte lokaties bleek echter bij geen enkele instantie een systematisch
overzicht beschikbaar van waar zich welke delikten voordoen. De vraag
is nu, hoe nauwkeurig en betrouwbaar de totaalkaarten van pleegplaatsen
en enge plekken zijn. We zullen het antwoord op deze vraag onderzoeken
door voor de verschillende informatiebronnen aan te geven welke problemen zich tijdens het onderzoek hebben voorgedaan. Vervolgens zullen
we nagaan wat de meerwaarde is van het werken met verschillende informatiebronnen, vanuit de idee dat wellicht kan worden volstaan met
één bron, al dan niet verschillend per delikt.
4.4.1

Kanttekeningen bij de gehanteerde informatiebronnen

a. Gegevens van de politie

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee registratievormen:
- Gegevens van de Herkenningsdienst (H.K.D.), een geautomatiseerd gegevensbestand waarin alle delikt en worden bijgehouden die tot een
proces-verbaal hebben geleid, exclusief de gevallen waarvan de dader(s) bekend zijn. Per delikt wordt onder meer geregistreerd om wat
voor type delikt het gaat, wanneer het heeft plaats gevonden en waar.
- Gegevens uit de zgn. setjes, een met de hand bijgehouden gegevensbestand van korte notities over aard, plaats en tijd van activiteiten die
om ingrijpen van de politie hebben gevraagd, bedoeld voor intern gebruik. Allerlei vormen van ongewenst gedrag komen hierin voor, variërend van inbraken tot burenruzies, van zakkenrollerij tot het terugbrengen van een verdwaald kind.
Helaas wordt de lokatie van de delikten veelal slechts globaal aangegeven, b.v. "op de Hoefkade". Dit geldt vooral voor inbraken in auto's en
diefstal van auto's. Om de pleegplaats wat nauwkeuriger op kaartmateriaal te registreren, is in die gevallen uitgegaan van het adres van de per50

soon die aangifte heeft gedaan. De plaats van inbraken in gebouwen
wordt doorgaans wél exakt aangegeven (d.m.v. het huisnummer).
Beide bestanden zijn bovendien onvolledig. In het H.K.D.-bestand ontbreken de lichte gevallen en de delikten met bekende dader(s). In de setjes ontbreken de gevallen die rechtstreeks door de recherche worden afgedaan en waarmee de straatsurveillance geen bemoeienis heeft. Doordat beide bestanden elkaar aanvullen lijkt de combinatie van gegevens
niettemin een voldoende betrouwbaar beeld te geven van de ruimtelijke
spreiding van veelvoorkomen criminaliteit, voor zover het gaat om ter
kennis van de politie gekomen delikten. Zoals bekend is dit maar een
deel van de totale criminaliteit.
De bestanden kunnen overigens niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld, omdat er een flinke overlap in zit. Door vergelijking van beide bestanden aan de hand van proces-verbaalnummers en deliktomschrijvingen
is deze overlap er vrij eenvoudig uit te halen. Wel is het met de hand uitsorteren van dubbeltellingen en het overzetten van deliktgegevens op
plankaarten (op wijk-, buurt-, of complexniveau) een uiterst arbeidsintensief karwei, met name omdat de gegevens veelal niet zijn geordend
op pleegplaats en delikttype. Het onderzoek naar de relatie tussen omgevingskenmerken en veelvoorkomende criminaliteit zou er zéér mee
zijn gebaat, wanneer alle informatie in één geautomatiseerd databestand
gelntegreerd zou worden, met de mogelijkheid tot zoekacties op lokatie,
delikttype en het tijdstip waarop het delikt heeft plaatsgevonden. De
beschikbaarheid van een dergelijk bestand schept bovendien de mogelijkheid om gerichter en selectiever te surveilleren (zie hiervoor ook Van
der Voordt, 1988).
b. Gesprekken met direct betrokkenen
In alle onderzoeklokaties zijn verschillende gesprekken gevoerd met
mensen, die beroepsmatig of vanwege hun maatschappelijke activiteiten
goed op de hoogte zijn van wat er zich in de buurt afspeelt. Ondermeer
is gesproken met mensen van de politie, de betrokken woningbouwcorporaties en actieve bewoners. Deze gesprekken zijn uiterst waardevol gebleken om snel een indruk te krijgen wat er zich aan kleine criminaliteit
in de buurt of wijk afspeelt en welke factoren hierbij mogelijk een rol
spelen. Voor een nauwkeurig beeld van de ruimtelijke spreiding van veel
voorkomende criminaliteit zijn dergelijke gesprekken echter (uiteraard)
niet voldoende. Bovendien is het soms lastig om elkaar tegensprekende
opvattingen op hun merites te beoordelen. Gesprekken met sleutelpersonen zijn dan ook eerder aanvullend en ondersteunend dan vervangend
t.o.v. de analyse van politiecijfers.
c. Eigen observaties
De eigen observaties ten behoeve van het vaststellen van daadwerkelijke
pleegplaatsen en enge plekken hebben zich voornamelijk beperkt tot het
delikt vernielingen/grafitti. Daarbij doen zich de volgende interpretatieproblemen voor:
- Wanneer geen sporen van vandalisme zichbaar zijn, kan dit betekenen
dat zich inderdaad weinig vandalisme voordoet, maar ook dat recent
actie is ondernomen om de schade te herstellen. Elke observatie is een
momentopname, met alle beperkingen van dien.
- Het registreren van b.v. grafitti in termen van "veel" of "weinig" is
tamelijk gevoelig voor subjectieve interpreta ties.
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Het onderscheid tussen vandalisme, braak of slordig gebruik is soms
lastig te maken.
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de genoemde problemen
te ondervangen. Om de beperkingen van een momentopname te ondervangen is gedurende drie maanden regelmatig een bezoek aan de locaties
gebracht. Voorts zijn de eigen observaties getoetst aan de indrukken van
diverse sleutelinformanten. Dit laatste geldt ook voor de interpretatie
van schade als gevolg van vernielingen versus braak of normaal, alledaags gebruik. Het probleem van de subjectiviteit is ondervangen door
met verschillende observatoren te werken. Daarmee lijkt de betrouwbaarheid voldoende gewaarborgd.

d. Slachtoffer-enquête
Omdat veel delikten niet in de officiële registraties voorkomen en
evenmin bekend zijn bij de ondervraagde betrokkenen, is ter aanvulling
een bewonersenquête gehouden naar daadwerkelijk slachtofferschap en
onveiligheidsgevoelens in relatie tot de ruimtelijke omstandigheden.
Daarbij is gekozen voor een persoonlijke benadering van de respondenten. Voorts is aan de bewoners de keuze gelaten de vragenlijst zelfstandig in te vullen of samen met de enquêtrice, op het moment dat deze de
vragenlijsten kwam ophalen. Deze opzet heeft duidelijk vruchten afgeworpen, getuige de hoge respons:
Bloemfonteinstraat:
Stellenboschstraat:
Veldzicht:
De Stede:

74%
57%
83 %
76%

Waarom het aantal weigeraars in lokatie Stellenboschstraat zoveel hoger
ligt dan in de overige drie lokaties, valt niet goed te verklaren. Van een
"enquêteurseffect" kan nauwelijk sprake zijn, omdat hier dezelfde enquêtrices actief zijn geweest als in lokatie Bloemfonteinstraat. De argumentatie om niet aan de enquête mee te doen ("geen zin", "geen tijd",
"er valt niets te melden", "er wordt toch niets mee gedaan") vertoont
een dermate heterogeen beeld, dat hier evenmin een duidelijke conclusie
uit af te leiden valt.
De vragenlijsten zijn over het algemeen goed ingevuld. Niettemin kunnen
bij de volledigheid en nauwkeurigheid van de aldus verzamelde gegevens
over daadwerkelijke pleegplaatsen enkele vraagtekens worden geplaatst:
- Niet álle bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Ongeveer de helft
van alle huishoudens is een vragenlijst voorgelegd en onder de ondervraagden varieert de respons van 57 tot 83%.
- Mensen hanteren verschillende normen. Wat voor de één een ernstige
vernieling is, kan voor de ander het vermelden niet waard zijn.
- Bij de interpretatie van feiten kunnen bewoners zich vergissen. Een
gebroken ruit kan het gevolg zijn van een moedwillige vernieling, maar
ook van een ongelukje. Het verdwijnen van een portemonnee kan duiden op diefstal, maar wellicht is de respondent hem gewoon verloren.
Gevraagd is naar slachtofferschap over de afgelopen drie jaar. Daarbij
wordt uiteraard een beroep gedaan op het herinneringsvermogen.
Sommige delikt en zijn wellicht vergeten, terwijl andere mogelijk op
een verkeerd tijdstip zijn ingeschat.
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- Sommige respondenten bleken bij herhaling niet thuis. Soms is gezocht
naar vervangende respondenten, in andere gevallen (met name wanneer de respons onder de respondenten die wél thuis waren erg hoog
lag) is verder afgezien van de medewerking van deze (potentiële) respondenten. Dit kan een vertekend beeld geven, b.v. omdat uithuizige
mensen een verhoogd risico lopen.
Ten aanzien van de gekozen vragen valt het volgende op te merken. De
indruk bestaat dat bij de vragen naar onveiligheidsbeleving verder doorgevraagd zou moeten worden, opdat mensen nauwkeurige differentieren
naar specifieke plekken die in een buurt als onveilig worden ervaren.
Voorts zou in toekomstig onderzoek ook een vraag moeten worden opgenomen naar technopreventieve maatregelen door bewoners resp. de beheerder. Ten aanzien van het delict openbare geweldpleging is opgevallen, dat op buurtniveau relatief weinig delicten naar voren zijn gekomen.
Dit zou kunnen betekenen dat zich binnen de directe woonomgeving inderdaad weinig openbare geweldpleging voordoet. Het kan ook zijn dat
de respondenten de vraag op een bepaalde manier interpreteren en sommige voorvallen daardoor niet op (willen) geven. Het zou wellicht beter
zijn geweest om in plaats van een open vraagstelling aan de respondenten een lijstje van concrete voorbeelden voor te leggen (b.v. tasjesroof,
naflui ten, hinderlijk achtervolgen, fysiek geweld), met de vraag naar
eventueel slachtofferschap.
Ondanks deze kanttekeningen lijkt de bewonersenquête, zeker in combinatie met de andere informatiebronnen, een redelijk beeld te geven van
de ruimtelijke spreiding van veel voorkomende criminaliteit. Niet zozeer
in de zin van 100% volledig en nauwkeurig, maar wel om er conclusies
ten aanzien van de invloed van ruimtelijke omgevingskenmerken op te
kunnen baseren.

4.4.2

De informatiebronnen onderling vergeleken

De veronderstelling dat de verschillende informatiebronnen elkaar aanvullen en tezamen een redelijk beeld geven van de omvang en spreiding
van veelvoorkomende criminaliteit, lijkt door de verzamelde gegevens
inderdaad te worden bevestigd. In tabel 3 is per onderzoek lokatie en per
delikttype een overzicht opgenomen van het aantal delikten dat uit de
verschillende informatiebronnen naar voren is gekomen. De ingang via
"gesprekken met sleutelpersonen" is buiten het overzicht gehouden, omdat deze gesprekken niet zozeer gericht waren op exacte pleeg plaatsen
dan wel op persoonlijke indrukken van (concentraties van) pleeg plaatsen
en plekken waar weinig of niets gebeurt. De eigen observaties zijn primair gericht op pleegplaatsen van vernielingen, zodat alleen ten aanzien
van dit specifieke delikttype enige vergelijking mogelijk is. Omdat de
registratieperiode per bron uiteenloopt, zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar. Niettemin zijn uit het overzicht enkele voorzichtige conclusies
te trekken.
- Van de inbraken in gebouwen valt een belangrijk deel in de H.K.D.-gegevens terug te vinden. In Veldzicht ligt dit aandeel in vergelijking
met de andere 3 lokaties aanzienlijk lager. Waarschijnlijk speelt hier
een rol dat het in bijna de helft van de gevallen om inbraken in bergingen/kelderboxen gaat, waarvan vaak geen aangifte wordt gedaan.
- Voor diefstal uit gebouwen zonder braak ligt het aandeel dat via de
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H.K.D.-gegevens zichtbaar wordt minder hoog. Aanvulling met een
bewonersenquête lijkt hier zeker wenselijk wil men een redelijk beeld
krijgen van de omvang van deze vorm van criminaliteit.
Voor informatie over de omvang van diefstal uit/vanaf auto's kan
evenmin worden volstaan met de H.K.D.-gegevens. Met name lichte
inbraken waarbij de schade beperkt blijft en niet veel van waarde
wordt gestolen worden in veel gevallen niet aangegeven. Aanvulling
met een bewonersenquête is zeker gewenst.
Autodiefstallen zijn vrijwel allemaal in de H.K.D.-gegevens terug te
vinden. Waarschijnlijk kan dit worden verklaard uit het feit, dat de
meeste verzekeringen slechts uitbetalen wanneer officieel aangifte is
gedaan van de diefstal. Niettemin zijn in lokatie De Stede verschillende autodiefstallen niet in het H.K.D.-bestand terug te vinden, wellicht
omdat in de desbetreffende gevallen de daders zijn gepakt.
Diefstal van (brom)fietsen wordt kennelijk nog maar weinig aangegeven. De cijfers volgens het H.K.D.-bestand en/of de setjes geven geen
betrouwbaar beeld van de omvang en spreiding van dit delikttype. De
meeste (brom)fietsen diefstallen worden slechts zichtbaar door middel
van een bewonersenquête.
Voor de tot nu toe genoemde delikten geldt, dat de setjes t.O.V. de
H.K.D.-gegevens + een bewonersenquête weinig nieuwe informatie opleveren. Wel geven de setjes wat meer achtergrondinformatie. Wanneer de baten (=informatie) worden afgewogen tegen de kosten (=tijdrovend zoekwerk), kan zeker overwogen worden om van een analyse
van de setjes af te zien, althans wat de genoemde delikten betreft.
Vernielingen ~ijn zelden in de H.K.D.-gegevens terug te vinden. De
bewonersenquete en de eigen observaties geven tezamen een redelijk
beeld. De setjes voegen hier weinig nieuwe informatie aan toe.
Van openbare geweldpleging zijn doorgaans alleen de wat zwaardere
gevallen in het H.K.D.-bestand terug te vinden. Voor een goed beeld
valt een combinatie van gegevens uit de setjes en een bewonersenquête aan te bevelen. Vaak geven de setjes ook relevante achtergrondinformatie.

Het geheel overziend zal het duidelijk zijn dat voor een redelijk beeld
van de omvang van veel voorkomende criminaliteit een combinatie van
meerdere informatiebronnen absoluut noodzakelijk is. Om na te gaan in
hoeverre deze conclusie ook ten aanzien van de ruimtelijke spreiding opgaat, zijn de kaarten van de daadwerkelijke pleegplaatsen conform de
verschillend informatiebronnen nog eens naast elkaar gelegd. Uit deze
vergelijking zijn geen systematische afwijkingen van de verschillende
kaarten t.o.v. elkaar naar voren gekomen. Anders gezegd: de verschillende bronnen leiden allen tot vrijwel dezelfde conclusies m.b.t. de
meest veilige respectievelijk onveilige plekken. De belangrijkste verschillen zitten vooral in de aantallen delicten die per informatiebron zijn
te achterhalen. Uiteraard geldt wel, dat een vollediger beeld van de omvang van veel voorkomende criminaliteit de betrouwbaarheid van de
ruimtelijke spreidingspatronen verhoogt, waardoor wetenschappelijk gezien "hardere" conclusies mogelijk zijn!

54

Tabel 3:

Omvang van)de criminaliteit volgens verschillende informatiebronnen a
Politie
cijfers
H.K.D.

Setjes

Eigen
observaties

Bewoners
enquete

Totaal
b)

1. Lokatie Bloemfonteinstraat

inbraak in gebouw
diefstal uit gebouw
dief stjl uit/vanaf
auto c
autodiefstal c)

(bro~)f.ietsdi~Hstal

c)

vernlelmgen
openbare geweldpleging

49
5

19
2

23
6

63
10

52
3
13
4

22
I
0
9

18
I
16
33

63
3
17
35

4

II

8

13

38
5

7

18
2

49
7

16

20

15

33

4
zie opm. e

1
3
18
4

4
8
21
zie opm. e

7

25
3
31

40
7
35

4
2
2
I

5

4
1

2
4
40
16

60
16

33

17

12

11

21
I
13

48
1
24

3
16
I
I

2

2
6
35
8

6
21
40
9

10

2. Lokatie Stellenboschstraat e)
inbraak in gebouw
diefstal ui t
gebouw
diefstal uit/vanaf
auto's
autodiefstal
(brom)fietsdief stal
vernielingen
openbare geweldpleging

1
8
11

zie opm. e

2

3. Lokatie Veldzicht
inbraak in gebouw
diefstal uit gebouw
diefstal ui t/vanaf
auto's
auto diefstal
(bromWetsdiefstal
vernielingen
openbare geweldpleging

20
5
9

5

36

6

4. Lokatie De Stede
inbraak in gebouw
diefstal uit gebouw
diefstal ui t/vanaf
auto's
autodief stal
(brom)fietsdiefstal
vernielingen
openbare geweldpleging

I
2
3
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Toelichting bij tabel 3:
a) Bij de vergelijking tussen de aantallen moet worden bedacht dat de
periode waarover is gemeten niet voor alle informatiebronnen gelijk
is:
1 januari 1985 - 10 juni 1987
- H.K.D.-gegevens
- setjes
1986
de looptijd van het onderzoek (per
- eigen observaties:
lokatie ca. 3 maanden)
de afgelopen 3 jaar
bewonersenquête
Bovendien hebben de drie eerstgenoemde bronnen betrekking op alle
panden c.q. bewoners, terwijl de bewonersenquête zich beperkt tot
een steekproef.
b) Het totaal is minder dan de optelsom van de cijfers volgens de afzonderlijke bronnen, omdat de bronnen elkaar deels overlappen.
c) Vaak is de plaatsaanduiding van een delikt vrij summier, b.v. "in de
Wolmaransstraat". In zo'n geval is niet duidelijk of de pleeg plaats
binnen of buiten het onderzoekgebied valt. In die gevallen is uitgegaan van het adres van degene die aangifte heeft gedaan. Valt dit
adres binnen de onderzoeklokatie, dan is het delict meegeteld.
d) Maatgevend is het aantal afzonderlijk geregistreerde gevallen. Wanneer b.v. in een straat 3 auto's zijn vernield, kan dit geregistreerd
zijn als één delikt; is door de betrokkenen afzonderlijk aangifte gedaan, dan is er onder overigens gelijkblijvende omstandigheden sprake
van 3 delikten. De cijfers t.a.v. vernielingen (vaak graffiti) moeten
dus met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.
e) De vermelde aantallen zijn exclusief de delicten die op het marktterrein hebben plaats gevonden. Worden deze meegeteld, dan komen de
aantallen aanzienlijk hoger uit. Zo hebben zich op het marktterrein
inclusief Herman Costerstraat in de onderzoekperiode ca. 200 gevallen van "openbare geweldpleging" voorgedaan, voornamelijk tasjesroof.

4.5

Vergelijking tussen verwachte en daadwerkelijke veilige/onveilige plekken

4.5.1

Vergelijking van de totaalkaarten

Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, zijn in de vergelijking tussen de
totaalkaarten van verwachte en daadwerkelijke veilige en onveilige
plekken zowel overeenkomsten als verschillen naar voren gekomen.
De overeenkomsten vormen een ondersteuning van de theorie, dat ruimtelijk-bouwkundige omgevingsfactoren (mede) van invloed zijn op het al
dan niet voorkomen van "kleine" criminaliteit. Met name de sterke overeenkomst tussen voorspelde en daadwerkelijke pleegplaatsen van vandalisme is opvallend te noemen. Criteria zoals de aanwezigheid van jongeren, de afwezigheid van "derden" en onvoldoende zichtbaarheid en overzichtelijkheid blijken belangrijke indikatoren voor een verhoogde kwetsbaarheid. Ook de plekken waar mensen zich onveilig voelen blijken vrij
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goed te voorspellen. Belangrijkste indikatoren zijn hier de afwezigheid
van mensen, onvoldoende licht en zicht en de aanwezigheid van personen
waar een zekere dreiging van uit gaat (groepen opgeschoten jongeren,
drugsgebruikers e.d.).
Ten aanzien van de ruimtelijke spreiding van inbraken in gebouwen blijken de meest kwetsbare plekken eveneens redelijk goed aan te geven.
Vooral een (te) gemakkelijke toegankelijkheid voor potentiële daders,
(te) veel vluchtwegen, slechte zichtbaarheid en het ontbreken van zichtbare of voelbare aanwezigheid van mensen blijken althans een deel van
de ruimtelijke spreiding (achteraf) goed te kunnen verklaren. Er zijn echter vrij veel andere factoren in het geding die het moeilijk maken om
dit patroon (vooraf) nauwkeurig te kunnen voorspellen. Zo zijn toevallige
omstandigheden zoals de afwezigheid van bewoners of de bekendheid van
potentiële daders met de situatie (waar valt wat te halen, hoeveel moeite kost het om binnen te komen) factoren die eveneens van invloed zijn.
Er is echter onvoldoende informatie beschikbaar om deze factoren bij
het uitspreken van verwachtingen over inbraakrisiko's mee te kunnen
nemen.
Wat voor inbraken in woningen en andere gebouwen geldt, lijkt nog sterker op te gaan voor inbraken in auto's en diefstal van (brom)fietsen en
auto's. Weliswaar doen zich ten aanzien van deze delikt en in lichte mate
concentraties voor op stille en vanuit de woonbebouwing slecht zichtbare
plekken én op drukke, doorgaande routes, maar het ruimtelijk spreidingspatroon is té grillig om tot eenduidige conclusies te komen.
Resteert tenslotte het delikt openbare geweldpleging. Daadwerkelijke
geweldpleging komt in de directe woonomgeving betrekkelijk weinig
voor. Tasjesroof blijkt zich vooral op het marktterrein af te spelen. De
aanwezigheid van een groot aantal mensen betekent automatisch de
aanwezigheid van een groot aantal potentiële slachtoffers en potentiële
daders, maar heeft ook een negatief effect op de sociale controle.
Vooral de anonimiteit en het ongezien kunnen opgaan in de massa zijn
hier belangrijke factoren.
Als aanvulling op de hiervoor beschreven kwalitatieve analyse is gepoogd
om van een tweetal delicten de overeenkomsten en verschillen c.q. de
sterkte van het verband tussen verwachte en daadwerkelijke pleegplekken te kwantificeren.
Daarbij hebben wij ons beperkt tot de delicttypen vandalisme en inbraak.
Openbare geweldpleging komt te weinig voor om op basis van de aantallen een zinvolle analyse uit te kunnen voeren. Bovendien zijn de precieze
plekken niet altijd bekend. (Brom-}fietsendiefstal komt evenmin in aanmerking. Als gevolg van de geringe aangiftebereidheid is geen voldoende
betrouwbaar beeld verkregen van de omvang en de spreiding van dit delict. Diefstal van auto's komt nauwelijks voor, terwijl diefstal uit auto's
geen duidelijk ruimtelijk spreidingspatroon te zien geeft. Onveiligheidsbeleving is buiten de analyse gehouden vanwege het grote aantal gevallen, waarin door de geënquêteerden onveilige plekken buiten de onderzoekslocaties zijn genoemd.
Ter illustratie is in tabel 4 een overzicht opgenomen van de verwachte
en daadwerkelijke (on-)veiligheid c.q. kwetsbaarheid voor vandalisme van
het complex Bloemfonteinstraat. Daartoe zijn 16 plekken onderscheiden,
die elk afzonderlijk goed zijn af te bakenen op grond van bouwkundige
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Tabel 4:
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-~~~~-

Verwachte en werkelijke (on-)veiligheid in complex Bloemfonteinstraat.

Plek

Verwacht

b.g.g. complex/middengedeelte

Werkelijk

+

o

b.g.g. complex/Kempstraat

+

+

maisonnettewoningen

+

o

bergingen t.p.v. onderdoorgang
bergingen t.p.v. kopse kanten

oudbouw Bloemfonteinstraat
- hoekwoningen
- middengedeelte
oudbouw hoek Bloemfonteinstraa t/Boerenstraat
oudbouw Boerenstraat
tegenover het buurthuis
- hoekwoningen
- middengedeelte

+

o

+

oudbouw Boerenstraat
tegenover Boerenplein
oudbouw Boerenplein
oudbouw Wolmaransstraat

+

school Wolmaransstraa t
buurthuis
oudbouw Kempstraat
+

o

naar verwachtig veilig; weinig of geen vandalisme
neutraal: noch veilig, noch onveilig; een enkele vernieling
naar verwachting onveilig; veel en/of ernstige vernielingen
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Tabel 5:

Statistische toetsing van voorspelde en daadwerkelijke pleegplaatsen van vernielingen

Werkelijke (onheiligheid
Verwachte (on-heiligheid
+

+

(a)
(b)

(c)
(d)

5
7
5
3

(a)
(b)

(c)

I
3
6

(d)

2

20
0

(a)
(b)

(c)
(d)

1
1
1
0

Totaal
(a)=
(b)=
(C)=
(d)=

Bloemfonteinstraat
Stellenboschs tr aa t
Veldzicht
De Stede

(a)
(b)

(a)
(b)

(c)

3
4
3

(d)

8

(d)

12
(a)
(b)

1
1

(c)

2

(d)

4

3
(a)
(b)
(c)
(d)

totaal

0

18
(a)
(b)
(c)
(d)

8

°

(a)
(b)

2

3
0

(d)

3
3

° (c)

1

(c)

2

9
14
14
13

50
(a)
(b)

2

(d)

5
6

4

°22 (c)

17

6

(a)
(b)
(c)

9

(c)

6

7
3

(a)
(b)
(c)
(d)

8
5
15
9

3

9

25

37

26

29

25

104

chi-kwadraat
df
p
contingency coëfficient
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= 16,9
4
0,002
= 0,4

kenmerken en waarbinnen de kwetsbaarheid naar verwachting niet differentieert. Dezelfde procedure is gevolgd voor de andere drie locaties.
Vervolgens is het verband tussen verwachting en werkelijkheid statistisch getoetst (tabel 5).
De tabel laat zien dat de eerder vastgestelde sterke overeenkomsten
tussen voorspelde en daadwerkelij~e pleegplekken van vandalisme ook in
statistische zin wordt bevestigd (x = 16,9; P = .002).
Afwijkingen tussen voorspelde en daadwerkelijke plekken doen zich
vooral voor bij de portiekwoningen. De verwachte kwetsbaarheid van de
entree c.q. keldergangen voor vernielingen wordt niet door de feiten bevestigd.
Een soortgelijke analyse is ui tgevoerd voor het delicttype inbraak (tabel
6).
Hoewel het verband tussen voorspelde en daadwerkelijke (on)veiyge
plaatsen voor de vier lokaties tesamen statistisch signifikant is (x =
10,4; P = 0.05), stemmen verwachting en werkelijkheid hier duidelijk
minder goed overeen.
Een verklaring hiervoor moet deels worden gezocht in de aanwezigheid
van een groot aantal andere factoren, die het inbraakpatroon beInvloeden. Kwantificering leidt daardoor al gauw tot een te grof en globaal
beeld. Daarnaast dient te worden opgemerkt, dat bij het uitspreken van
verwachtingen over veilige en onveilige plekken is uitgegaan van een algemeen beeld van de onveiligheid, dat niet specifiek was toegespitst op
het delict inbraak. Achteraf beschouwd kan geconstateerd worden dat
onveiligheidsbeleving, vandalisme en geweldpleging een dominante rol
hebben gespeeld bij het uitspreken van de verwachtingen over veilige en
onveilige plekken. Bij een specifiek op inbraakrisico toegespitst verwachtingspatroon zou de overeenkomst tussen verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen van inbraken in gebouwen hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk sterker zijn geweest.

4.5.2

Nadere analyse van de onderscheiden criteria

Ui t de vergelijking tussen verwachte en daadwerkelijke pleegplaatsen
valt t.a.v. de zes onderscheiden factoren of criteria het volgende af te
leiden:
a. De criteria uit de interim-checklist wegen niet alle even zwaar.
vendien is duidelijk geworden dat het relatieve belang van elk
criteria varieert per type delict. Het criterium "kwetsbaarheid
materiaalgebruik en detaillering" is van groot belang uit oogpunt
vandalisme preventie, maar speelt nauwelijks een rol in relatie
openbare geweldpleging. Het beperken van de toegankelijkheid
een woongebouw vermindert de kans op inbraak, maar is weinig
levant voor de bestrijding van graffiti.

Boder
van
van
tot
van
re-

b. Eenzelfde factor kan positief werken ten aanzien van het ene delict
en neutraal of zelfs negatief van invloed zijn op de preventie van andere delicten. Zo zal de aanwezigheid van veel mensen de kans op
sexueel geweld doen afnemen, maar tegelijkertijd een verhoogd risico
op b.v. zakkenrollerij of tasjesroof met zich mee brengen.
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Tabel 6:

Statistische toetsing van voorspelde en daadwerkelijke pleegplaatsen van inbraken.

Werkelijke (onheiligheid
Verwachte (on-)veiligheid
+

+

(a)
(b)
(c)
(d)

I

0
0
0

totaal

0

(a)
(b)
(c)
(d)

I

0
0
0

(a)
(b)
(c)
(d)

2

3
1

3

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)

2

4
2
0

(a)
(b)
(c)
(d)

Totaal
(a)=
Bloemfonteinstraa t
(b)= Stellenboschstraat
(c)= Veldzicht
(d)= De Stede

0
2
1
0

2

(a)
(b)
(c)
(d)

4

8
(a)
(b)
(c)
(d)

0
1
1

(a)
(b)
(c)
(d)

0
2
2
1

0
2

3
1

(a)
(b)
(c)
(d)

10
2
2
4

2
7

6
3

18

6
(a)
(b)
(c)
(d)

3
11

9
0

4
3
1

(a)
(b)
(c)

(d)

10
6
5
5

3

5

18

26

12

10

33
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chi-kwadraat=
df
p
contingency-coëfficient

= 10,4
4
0,05
0,4

c. Eenzelfde factor kan ten aanzien van eenzelfde delicttype tegelijkertijd positief en negatief werken. Dit geldt met name ten aanzien
van de factor "aanwezigheid van mensen". Bij het uitspreken van
verwachtingen over sociaal (on)veilige plekken is de aanwezigheid
van "omstanders" positief ingeschat en de aanwezigheid van daders
negatief, op grond waarvan druk bezochte plekken als neutraal zijn
ingeschat. Dat op druk bezochte plekken vaak meer delicten plaatsvinden dan aanvankelijk werd verwacht, lijkt achteraf vooral terug te
voeren op de volgende factoren:
- de invloed van de aanwezigheid van potentiële daders is enigszins
onderschat, terwijl omgekeerd de invloed van de aanwezigheid van
"omstanders" enigszins overschat is,
- er is onvoldoende rekenig gehouden met het feit dat druk bezochte
plekken ook de aanwezigheid van een groot aantal potentiële
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slachtoffers (personen of objecten) met zich meebrengt; dit verklaart bijvoorbeeld waarom juist in en rond winkelcentra zoveel
fietsen worden gestolen.
Op grond van de onderzoeksresultaten is het thans mogelijk een zekere
prioriteitsvolgorde aan te geven ten aanzien van het belang van elk der
criteria voor de kans op een delict. Daartoe is een gedachtenexperiment
uitgevoerd, waarbij alle criteria per delict type op twee manieren zijn
doorgelicht.
a. bezien vanuit het standpunt van een onderzoeker, ontwerper of beleidsmedewerker, die een plattegrond van een wijk, buurt of woonblok voorgelegd krijgt met de vraag, hierin de naar verwachting
meest veilige en onveilige plekken aan te geven,
b. bezien vanuit een potentiële dader, die op het punt staat een delict
te plegen, maar nog geen lokatie heeft gekozen.
Omdat niet met daders is gesproken, dient de rangordening naar belangrijkheid vooralsnog als een hypothese te worden opgevat. Bij het toekennen van de prioriteitsvolgorde (tabel 7) is de volgende gedachtengang
gevolgd.
a. Vandalisme

Vandalisme wordt vooral gepleegd door jongeren. Concentratiepunten
zullen zich dus primair voordoen op plekken waar veel jongeren verblijven of passeren (1). Objecten, die in de ogen van de vandaal aantrekkelijk zijn om te vernielen vanwege het effect (glasgerinkel, een serie omgebogen palen) en door de materiaalkeuze gemakkelijk te vernielen zijn,
lopen een verhoogd risico (2 + 3). Wanneer op dergelijke plekken mensen
aanwezig zijn, sociale controle kunnen uitoefenen en die de situatie goed
kunnen overzien, neemt de kans dat jongeren daadwerkelijk vernielingen
plegen, aanzienlijk af (4 + 5). Deze criteria worden in belangrijkheid op
de voet gevolgd door de aanwezigheid van vluchtwegen (6). Verondersteld wordt dat betrokkenheid van omstanders en een aantrekkelijke en
goed onderhouden omgeving eveneens een rol spelen, maar minder sterk
van invloed zijn (7 + 8).
Overigens is ook een andere gedachtengang denkbaar. Wanneer een jongere sterk betrokken is bij een bepaalde plek (b.v. het ouderlijk huis, een
veelgebruikt speelterrein) kan deze factor voldoende zijn om hem of
haar te weerhouden van het plegen van vernielingen op deze plek. In dat
geval zou "betrokkenheid" dus zeer zwaar wegen. Niettemin wordt verondersteld dat deze factor het inschatten van concentratiepunten over
het algemeen minder gewicht heeft.
Overige de1icten

In tegenstelling tot het delicttype vandalisme is voor (brom)fietsendiefstal vrij.wel geen voorspelling te doen over de ruimtelijke spreiding van
potentiele daders. Dominante demografische kenmerken zoals leeftijd
zijn hier minder duidelijk aanwezig. Bovendien is hier veelal sprake van
doelgericht gedrag, zodat uit de ruimtelijke spreiding van plekken waar
potentiële daders komen of verblijven niet zonder meer is af te leiden,
waar de delicten zullen worden gepleegd. Weiswaar is uit de literatuur
bekend dat vooral jeugddelinquenten vrij dicht bij huis opereren, maar de
zgn. "journey to crime" kan toch wel tot enkele kilometers oplopen
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Tabel 7:

Belang van de criteria per type delict
vanda- fietsenlisme diefstal

cri teria
1. aanwezigheid

inbraak auto
in gediefstal
bouwen
en
auto's

openbaar onveigeweld
ligheids
beleving

2

2

2

2

x

x

x

x

2

7

6

6

6

5

5

5

4

5

5

3

3

6

3

3

3

4

4

6. attractiviteit
8
van de omgeving

7

7

7

6

6

7. kwetsbaarheid

5

n.v.t.

n.v.t.

4

van omstanders
2. aanwezigheid
van daders

3. betrokkenheid/
verantwoordelijkheid
4. zichtbaarheid/

overzichtelijkheid
5. toegankelijkheid/vluchtwegen

3

van materiaal
gebruik en
detail

8. aantrekkelijk-

n.v.t.

2

heid van het
object (materieel/immaterieel
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als
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Evenals bij de vorige delicten lijken betrokk enheid en attract
iviteit van
de omgevi ng minder bepalen d voor de keuze wáár in te breken
(7 en 8).
Het kan overige ns voorkom en dat in een straat of woonblok
de factor
"aantre kkelijk heid van het object" niet of nauweli jks differe ntieert.
Anders gezegd: er valt overal wel wat te halen. In dat geval is
aantrek kelijkheid van het object niet van toepass ing en schuive n de overige
criteria één plaats op in mate van belangr ijkheid.
d. Inbraak in auto's

Voor dit delictty pe is dezelfd e redener ing gevolgd als bij het
delict inbraken in gebouw en. Overige ns moet worden opgeme rkt dat
de invloed
van elk van de factore n op zichzel f betrekk elijk gering is, gezien
het feit
dat inbrake n in auto's overal voorkom en.
e. Autodi efstal

Nog sterker dan bij de vorige delictty pen lijkt aantrek kelijkh
eid van het
object (type auto) hier de meest belangr ijke factor. Voor de overige
factoren is weer dezelfd e redener ing gevolgd als voor inbrake n in
gebouw en
en auto's.
f. Dreigin g en geweld

Dit type delict is vergeli jkbaar met het delict vandali sme. Het
object is
hier een subject (slachto ffer). Voor de priorite itsvolgo rde
is daarom
vrijwel dezelfd e redener ing gevolgd als bij vandali sme. De
gewich
zijn toegeke nd m.b.t. het delict sexueel geweld . Voor b.v. vechtpa ten
rtijen
of berovin g met geweld zal de rangord ening er anders uitzien.
Sexuee l
geweld buitens huis speelt zich vooral op stille, donkere plekken
, met
name in combin atie met de aanwez igheid van potenti ële slachto
ffers (bv.
langs routes voor het langzam e verkeer ). Vandaa r dat aan de
factore n
"aantre kkelijk heid van het object" , "zichtb aarheid " en "aanwe
zigheid
omstan ders" een hoog rangord enumm er is toegeke nd (l + 2 +
3). Vluchtwegen zijn eveneen s belangr ijk (4). Verwac ht wordt dat een
hoge mate
van betrokk enheid van bewone rs en passant en bij de omgevi ng
remmen d
werken (5), terwijl de kans op sexueel geweld in een goed onderho
uden en
aantrek kelijk vormge geven omgevi ng eveneen s wat lager wordt
ingeschat (6). De factor "kwetsb aarheid van materia algebru ik en
detaille ring" is voor het voorspe llen en verklar en van het ruimtel ijke
spreidin gspatroon van geweld niet van toepass ing
g. OnveiligheidsbeJeving

Het onderha vige onderzo ek heeft opnieuw bevesti gd, dat vooral
stille,
donkere en onoverz ichtelij ke plekken angst oproepe n, maar ook
plekken
waar zich ongewe nste figuren ophoud en (dronka ards, druggeb
ruikers
e.d.). Aanwez igheid van omstan ders aanwez igheid van daders
en zichtbaarhei d zijn dan ook de belangr ijkste factore n bij het in kaart
brengen
van plekken waar mensen zich naar verwac hting onveilig voelen
(1 + 2 +
3). Beperk te vluchtm ogelijkh eden voor potenti ële slachto ffers
vergrot en
de kans op angstge voelens (4). Ook plekken waarvo or nieman
d zich verantwoo rdelijk voelt (5) en/of die er onaantr ekkelijk en verwaa
rloosd uitzien (6) vergrot en de kans op onveilig heidsge voelens . Kwetsb aarheid
van
meteria algebru ik en detaille ring is hier in feite niet van
toepass ing,
maar speelt wel indirec t een rol i.v.m. het criteriu m attract iviteit.
Aan65

trekkelijkheid van het object is buiten beschouwing gelaten, omdat de
rangordening heeft plaatsgevonden vanuit het standpunt van een potentieel slachtoffer.
In het voorgaande is slechts een indicatie gegeven voor de volgorde van
belangrijkheid, zonder dat uitspraken zijn gedaan over de absolute waarden van de gewichten. In een concrete situatie wordt de invloed van elk
der criteria bepaald door het gewicht dat aan deze criteria dient te worden toegekend én de invulling van het criterium. Ondanks een laag gewicht kan een criterium dus toch van doorslaggevend belang zijn voor
het al dan niet plaatsvinden van een delict. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Met betrekking tot het delict inbraken is aan de factoren "aantrekkelijkheid van het object" en "aanwezigheid van omstanders" een hogere prioriteit toegekend dan aan "toegankelijkheid/vluchtwegen". Toch
kan het voorkomen dat ondanks een aantrekkelijk object en afwezigheid
van omstanders niet wordt ingebroken, omdat aan de beperking van de
toegankelijkheid (extra zware sloten, alarm) uitzonderlijk veel aandacht
is besteed.
4.5.3

Invloed van specifieke ontwerp variabelen

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat de criteria uit de (interim)checklist een redelijk handvat bieden voor het doorlichten van bouwplannen op criminaliteitsgevoeligheid. In deze paragraaf willen we nog een
stap verder gaan richting het ontwerpen zelf, door de criteria op te vatten als mogelijke effekten van ontwerpkeuzes. Een ontwerper ontwerpt
immers geen "zichtbaarheid" of "betrokkenheid", maar verkavelingen,
bouwmassa's, verkeersstructuren, buitenterreinen etc. Dit betekent, dat
de vraag moet worden gesteld, welke ontwerpkeuzes het best voldoen
aan de gestelde criteria. We zullen deze vraag aan een nadere beschouwing onderwerpen voor een zestalontwerpvariabelen, waarover in de
literatuur en op studiedagen vaak expliciete (voor)oordelen blijken te
bestaan. Het verzamelde onderzoekmateriaal maakt het mogelijk om
kritische kanttekeningen te plaatsen bij gangbare opvattingen over de
relatie tussen deze ontwerpaspecten en sociale veiligheid. Omdat verschillende var iabelen tegelijk varieren, draagt het nu volgende betoog
een enigszins speculatief karakter.
a. Verkavelingstype en woonvorm

In verschillende gemeenten vindt thans een discussie plaats over de
vraag, in hoeverre de sociale veiligheid wordt verbeterd door gesloten
bouwblokken toe te passen (zie b.v. he t rapport "Bouwblok op slot", Amsterdamse Raad voor de Stedebouw, 1988). De variatie in verkavelingstype in de vier onderzochte lokaties maakt het mogelijk een bijdrage aan
deze discussie te leveren.
Complex Bloemfonteinstraat kan worden opgevat als een gesloten bouwblok, dat door middel van de onderdoorgang en de trappen aan de kopse
kanten als het ware is "opengebroken". Gevolg hiervan is, dat het onderscheid in openbare (straat)zijde en prive (achter)zijde feitelijk is weggevallen. Rondom het complex bestaat de bebouwing voornamelijk uit portiek-etagewoningen met de bekende open Haagse portiek, waarin op verschillende plaatsen op begane grondniveau winkels en werkplaatsen zijn
opgenomen. Complex Stellenboschstraat bestaat uit twee gesloten bouwblokken, met duidelijke voor- en achterkanten van woningen. Het binnen-
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terrein is volledig gepriva tiseerd en wordt ontslote n door een
semi-pr ivé
achterp ad, alleen toegank elijk voor bewone rs. In lokatie Veldzic
ht is gekozen voor stroken bouw (eengez insrijen huizen) en vrijstaa nde
blokken in
het groen (portiek - en galerijf lats). Lokatie De Stede bestaat
voor een
belangr ijk deel uit wonen boven winkels in de vorm van galerijf
lats, met
langs de randen blokken portiek -etagew oningen .
De variatie in verkave lingstyp en leidt tot grote verschi llen op
de criteria
"zichtb aarheid " en "toegan kelijkh eid/vlu chtweg en". De binneng
alerij in
comple x Bloemf onteins traat is via maar liefst acht verschi llende
trappen
te bereike n, waardo or evenzo vele vluchtw egen ontstaa n. Het.
lijkt er op
dat deze ontwerp oplossi ng mede verantw oordeli jk is voor
het relatief
hoge aantal inbrake n in het comple x. De rijtjes eengezi nswoni
ngen in
Veldzic ht hebben eveneen s relatief veel last van inbrake n. Ook
hier lijken de gemakk elijke toegank elijkhei d en de aanwez igheid van
vluchtw egen belangr ijke verklar ende variabe len. Andere kwetsb are
elemen ten
zijn de achterk anten van de blokken portiek -etagew oningen
, die vaak
vanuit semi-op enbaar terrein gemakk elijk zijn te bereike n en
tegelijk ertijd slecht zichtba ar vanuit de omring ende bebouw ing. Omgek
eerd blijkt
in comple x Stellen boschst raat in vergelij king met de andere
lokaties
minder vaak te worden ingebro ken. De inbraak cijfers lijken
dus inderdaad te wijzen op een zekere prevent ieve werking van een
geslote n
bouwbl ok verkave ling, mits goed vormge geven. Ten aanzien
van de andere delictty pen lijkt deze prevent ieve werking nauweli jks aanwez
ig.
b. Verkeersontsluiting

De vier lokatie s bevatte n zowel rustige woonst raten (b.v. de
Langne kstraat) als drukke winkels traten (b.v. de Kemps traat) en doorgaa
nde routes (b.v. de Hoefka de). In het algeme en blijken drukke routes
gepaard te
gaan met een wat hoger crimina liteitsn iveau dan elders, met
name wat
betreft inbrake n in kelderb oxen, inbrake n in winkelp anden,
en diefstal
ui t/van auto's. Het is dus niet zo dat een drukke route op
basis van de
"aanwe zigheid van mensen " automa tisch tot sociale control e
en "dus" tot
sociale veilighe id leidt. In de eerste plaats speelt mee dat drukke
routes
maar een beperk t deel van de tijd druk zijn en door hun schaal
op stille
tijden veelal een extra verlate n indruk maken. In de tweede
plaats worden drukke routes ook intensie f door potenti ële daders gebruik
t. Alleen
al door hun aanwez igheid neemt de kans toe dat er een delict
plaa tsvindt. Bovend ien is uit de literatu ur bekend dat vooral gelegen
heidsin brekers bij voorkeu r op plekken operere n, waar zij goed vertrou
wd zijn
met de plaatse lijke omstan dighede n (Branti ngham en Brantin
gham,
1981). In de derde plaats zijn langs drukke routes veel voor
potenti ële
daders interes sante objecte n te vinden (fietsen , auto's, winkels
). En in de
vierde plaats speelt mee dat drukte en massal iteit gepaard
gaan met
anonim iteit. Vreemd en vallen minder snel op en omstan ders
zijn minder
snel bereid om zonodig in te grijpen .

c. Functiemenging
Bij de veelgeh oorde stelling dat functie mengin g tot vermin
dering van
crimina liteit zou leiden (o.a. Jacobs, 1961), zijn op grond van
de onderzoekres ultaten evenee ns de nodige kanttek eningen te plaatse
n. De lokaties Stelleb oschstr aat en Veldzic ht bestaan beiden vrijwel uitsluit
woning en. Comple x Bloemf onteins traat is evenee ns een woonbl end uit
ok, maar
omring d door woning en en winkels plus een buurthu is en enkele
scholen .
Lokatie De Stede is een duidelij k voorbee ld van functiem enging:
won in67
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kenheid. De inbraakgevoeligheid van de eengezinswoningen is al eerder
aan de orde gesteld en lijkt vooral een gevolg van de relatief gemakkelijke toegankelijkheid (met name via de achterzijde) en de gebrekkige
zichtbaarheid. De galerijflat in Veldzicht daarentegen is slechts toegankelijk via een afs.esloten portiek (zij het via een deur die niet op slot zit)
en biedt potentiele inbrekers slechts twee ontsnappingsroutes: via het
trappenhuis met lift of via de - open en daarmee vrij goed zichtbare brandtrap. Daar komt nog bij dat het om slechts 25 woningen gaat, die
voor bijna de helft worden bewoond door bejaarden. Daardoor zijn vrijwel altijd bewoners aanwezig.
De hoogbouw in de Stede heeft eveneens een aantal kenmerken die preventief werken ten aanzien van de kleine criminaliteit. De entree is afgesloten met een deur die op slot zit. Er is een huismeester aanwezig.
De gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, het trappenhuis, de lift en
de galerijen worden goed onderhouden. De flat wordt uitsluitend bewoond door een- en tweepersoons huishoudens zonder kinderen. Zoals
bekend worden vernielingen en gelegenheidsinbraken overwegend door
jongeren gepleegd. Combinatie van deze gegevens maakt duidelijk dat er
weinig kans bestaat op kleine criminaliteit "van binnenuit". Behalve
schaal spelen dus ook de woningdifferentiatie en het toewijzingsbeleid
een belangrijke rol. Al deze factoren bij elkaar verklaren waarom ondanks de grootschaligheid in de hoogbouw relatief weinig vernielingen en
inbraken voorkomen. Deze uitkomsten stemmen overeen met de resultaten in een vergelijkbaar onderzoek in de Rotterdamse wijk Schiemond
(Star mans e.a., 1988). Ook daar bleek in de woontorens (lQ-hoog) minder
vandalisme en inbraak plaats te vinden dan in de middel-hoogbouw (4 à 5
hoog).
e. Type berging en lokatie

Afgaande op de verzamelde cijfers blijken bergingen bijzonder inbraakgevoelig. De kelderboxen van de portiekwoningen in Veldzicht en De
Stede en de gemeenschappelijke berging in de hoogbouw van De Stede
zijn regelmatig doelwit van inbrekers. Ook de vrijstaande bergingen in
complex Bloemfonteinstraat zijn extra kwetsbaar gebleken. In de bergingen in complex Stellenboschstraat wordt daarentegen zelden ingebroken.
De situering van de laatstgenoemde op voor de buitenwereld afgesloten
priveterrein en in het zicht van de bewoners werkt hier zeker preventief.
Een situering buiten het zicht en de directe invloedssfeer van de bewoners, min of meer losgekoppeld van de woningen zelf en veelal op donkere, slecht zichtbare plekken verklaren in belangrijke mate waarom de
overige bergingen wel extra kwetsbaar zijn.
f. Inrichting van de openbare buitenruimte

Onder deze ontwerpvariabele vallen onder meer zaken als situering en
vormgeving van straat meubilair en abri's, openbaar groen en straatverlichting. Duidelijk is gebleken, dat vooral verlichting van grote invloed is
op de onveiligheidsbeleving. Donkere routes worden het meest frequent
genoemd als plekken waar men zich onveilig voelt, met name in combinatie met afwezigheid van mensen of de aanwezigheid van als bedreigend overkomende personen en groepen. De halfdonkere onderdoorgang
in complex Bloemfonteinstraat maakt deze plek bovendien extra gevoelig voor vandalisme. Hoog opgroeiend groen kan eveneens leiden tot onveiligheidsgevoelens, omdat daardoor de zichtbaarheid en overzichtelijkheid worden beperkt. Met name het fietspad langs het ziekenhuis en ach69

terlangs in Veldzicht worden als onveilig ervaren. Wat abri's betreft is
opgevallen dat zowel het bushuisje langs De Stede als het wachthuisje op
het Hoflandplein inderdaad regelmatig doelwit zijn van vernielingen,
Hier lijkt niet zozeer de lokatie risico verhogend (beide abri's staan op
redelijk goed zichtbare en overzichtelijke plekken), maar speelt vooral
de kwetsbaarheid van het materiaalgebruik (veel glas) een rol. Daarnaast
speelt mee, dat een abri een openbaar object is en door velen als "van
niemand" wordt gezien.
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5.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Conclusies

a.

Onderzoeksmethodiek

1.

Ondanks de in hoofdstuk 4 geformuleerde kanttekeningen lijkt de
conclusie gerechtvaardigd, dat de totaalkaarten van verwachte
pleegplaatsen en als onveilig ervaren plekken in voldoende mate
beantwoorden aan de gangbare wetenschappelijke criteria van controleerbaarheid, validiteit en intersubjectiviteit. Wel is duidelijk
naar voren gekomen, dat een differentiatie naar type delict de validiteit van de kwetsbaarheidsanalyses aanzienlijk kan verhogen.

2.

Met name door de combinatie van verschillende informatiebronnen
is een betrouwbaar beeld verkregen van de omvang en ruimtelijke
spreiding van vernielingen, inbraken in gebouwen en onveiligheidsbeleving. Voor verschillende andere delicttypen is de betrouwbaarheid beperkt. In schema:
Betrouwbaarheid per type delict:
omvang

vernielingen
inbraak in gebouwen
(brom)fietsen diefstal
diefstal uit auto's
diefstal van auto's
dreiging en geweld
onveiligheidsbeleving

ruimtelijke spreiding

!
+
+
+

!
+

3.

Op grond van beide voorgaande conclusies kan worden gesteld dat
vergelijking van de ruimtelijke spreiding van verwachte en daadwerkelijk veilige en onveilige plekken in belangrijke mate bijdraagt
aan een beter inzicht in de validiteit van de (interimkhecklist.

4.

Vanwege de complexiteit van de vele variabelen die van invloed
zijn is gekozen voor een onderzoek "in de diepte" Kwantificering
van de onderscheiden variabelen is in veel gevallen vooralsnog niet
goed mogelijk. Als gevolg hiervan is een kwantificering van de samenhang tussen verwachting en werkelijkheid in de vorm van een
regressievergelijking of variantie-analyse evenmin haalbaar. De
conclusies over de betrouwbaarheid van de checklist zijn dan ook
voornamelijk kwalitatief van aard.

5.

De lokatie en aard van daadwerkelijk gepleegde delicten worden in
Den Haag op verschillende plaatsen geregistreerd. Deze databestanden zijn niet volledig en overlappen elkaar gedeeltelijk. Omdat
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c.

Invloed van ontwerpvariabelen

12. Ontwerpvariabelen blijken een substantiële invloed te hebben op de
omvang en spreiding van veel voorkomende criminaliteit in een
bouwblok of (woon)buurt. Verkavelingstype, verkeersontsluiting,
woonvorm, functiemenging, vormgeving, materiaalgebruik en detaillering etc. bepalen in belangrijke mate hoeveel en wat voor soort
mensen van de ruimte gebruik maken, hoe het is gesteld met de
zichtbaarheid en overzichtelijkheid van de ruimte, de mate van toegankelijkheid en de mate van betrokkenheid van bewoners en omstanders. Materiaalkeuze en detaillering zijn vooral van invloed op
vandalismegevoeligheid en inbraakrisico.
13. Het onderhavige onderzoek heeft opnieuw bevestigd, dat de relatie
tussen fysieke omgevingskenmerken en sociale veiligheid vrij gecompliceerd is. Uitspraken zoals "functiemenging werkt preventief"
of "gesloten bouwblokken zijn veiliger dan strokenverkavelingen'
zijn veel te ongenuanceerd en doen geen recht aan de complexe
werkelijkheid. Veeleer is sprake van een samenspel van positief en
negatief werkende omgevingsfactoren, zowel ruimtelijk-bouwkundig
als sociaal-cultureel, waarvan de optelsom uiteindelijk bepalend is
voor de criminali tei tsgevoeligheid van een bepaalde plek.
5.2
d.

Aanbevelingen
Aanbevelingen voor verbetering van de checklist

14. De interim-checklist is thans opgezet in de vorm van een aantal
vragen per criterium, waarbij onderscheid is gemaakt naar schaalniveau (stedelijk planniveau, woonomgeving, woning woonblok) en object (woningen, scholen, verkeersvoorzieningen, groen). Het geheel
wordt vooraf gegaan door een theoretisch kader, waarin de onderscheiden criteria worden gelntroduceerd. Aanbevolen wordt deze
opzet ook in de bijgestelde versie in hoofdlijnen te handhaven, maar
bij de invulling een duidelijker differentiatie aan te brengen naar
type delict.
15. Op basis van het onderhavige onderzoek en ervaringen die elders
met de checklist zijn opgedaan, wordt aanbevolen de interim-checklist op de volgende punten te verfijnen en uit te breiden:
- verfijning van het theoretisch kader, met een verdergaande differentiatie per type delict
- uitbreiding/verfijning van de criteria door opsplitsing van het criterium "aanwezigheid van mensen" in "aanwezigheid van daders"
versus "aanwezigheid van omstanders" plus toevoeging van het
criterium "aantrekkelijkheid van het object"
- uitbreiding met indicaties voor (ordinale) weging van de cri teria
per type delict
- uitbreiding met een betoog over sociale veiligheid op het schaalniveau van wijk of stad
- uitbreiding met praktijkvoorbeelden van geslaagde en minder geslaagde ontwerpoplossingen.
16. Aan te bevelen valt de criteria verder uit te werken in termen van
doelen, afgeleide doelstellingen en ontwerpmiddelen, waar nodig
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onderscheiden naar type delict. Daarmee kan een scherper onderscheid naar voren komen tussen ruimtelijk-bouwkundige factoren en
sociale factoren en krijgt de checklist (meer) het karakter van een
ontwerphandleiding

e.

Aanbevelingen voor planontwikkeling en ontwerpen

17. Zowel bij het opstellen van de stedebouwkundige randvoorwaarden
voor een buurt als bij het programma van eisen voor een gebouw
valt het aan te bevelen expliciet rekening te houden met sociale
veiligheid. De (bijgestelde) checklist kan daarbij uitstekend als
hulpmiddel dienst doen.
18. De (ingeschatte) criminaliteitsgevoeligheid bepaalt mede in welke
mate in het ontwerp met sociale veiligheid rekening gehouden moet
worden.
Alvorens een programma van eisen op te stellen valt het daarom aan
te bevelen om - in overleg met de gemeentepolitie - een inschatting
te maken van de criminaliteitsgevoeligheid van de lokatie. Veelal
zijn cijfers op buurtniveau bekend en beschikt de politie over de nodige achtergrondkennis over eventuele drugsproblemen, jeugdbendes, gezinsproblemen, vormen van vrijetijdsbesteding die gepaard
kunnen gaan met overlast etc. Naast de invloed van het bestaande
speelt ook mee wat de verwachtingen zijn omtrent de sociale kenmerken van de toekomstige gebruikers.
19. Bij een gegeven programma van eisen zijn - zelfs binnen de uiterst
beperkte budgetten voor (sociale) woningbouw - nog allerlei ontwerpkeuzes mogelijk. Het valt daarom aan te bevelen bij de planontwikkeling het (schets)ontwerp regelmatig door te lopen aan de
hand van de vragen uit de checklist.
f.

Aanbevelingen m.b.t. de registratie van delicten

20. Het valt ten zeerste aan te bevelen om een vollediger en nauwkeuriger registratie op te zetten van alle delicten die zich in een stad
voordoen. Daarbij kan worden gedacht aan een totaalbestand met
gegevens over de aard en ernst van het delikt, de lokatie, omstandigheden waaronder het delict heeft plaatsgevonden etc. Het ligt
voor de hand dat de politie daarbij het voortouw neemt. Een gelntegreerd bestand kan veel zoekwerk en dubbeltellingen voorkomen. Er
zijn thans programma's beschikbaar, die het mogelijk maken om gegevens m.b.v. de computer op kaartmateriaal op te slaan. Met een
druk op de knop een overzicht van alle inbraken in een wijk voorgeschoteld krijgen over de afgelopen maand, hoeft dus geen utopie te
zijn! Een dergelijk "geografisch informatiesysteem" - mits volledig
en goed toegankelijk - biedt vele toepassingsmogelijkheden:
- straten en woongebouwen waar geregeld delikten plaatsvinden
vallen onmiddellijk op, zodat gerichte en selektieve surveillance
mogelijk is,
- verschuivingen in omvang en spreiding van veel voorkomende criminaliteit worden beter zichtbaar, zodat het surveillancebeleid
tijdig bijgesteld kan worden en ook anderzins adekwate maatregelen getroffen kunnen worden,
- wanneer ook de omstandigheden waaronder delicten plaatsvinden
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worden geregistreerd, kan bekeken worden of hierin bepaalde patronen te ontdekken zijn, als onderlegger voor te ontwikkelen
maatregelen,
- wanneer tevens kenmerken van daders worden geregistreerd en
zou blijken, dat (jeugd) delinquenten vooral uit bepaalde straten
of buurten afkomstig zijn, zou hier in samenwerking met het gemeentelijk bureau Halt en het wijkwelzijnswerk op kunnen worden
ingespeeld,
- wanneer in een buurt of wijk maatregelen worden genomen in de
vorm van een buurtpreventieproject, betere sloten of een betere
straatverlichting, valt via voor- en nameting eenvoudig na te gaan
of deze maatregelen na verloop van tijd daadwerkelijk effect sorteren.

,i
g.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

21. Hoewel het onderzoek duidelijk heeft bijgedragen aan een beter begrip van de relatie tussen fysieke omgevingskenmerken en sociale
veiligheid, blijven er toch een aantal vragen open. Toekomstig onderzoek zou zich vooral dienen toe te spitsen 00:
- de invloed van verschillende ontwerpkeuzes op stedebouwkundig
bestemmingsplanniveau (concentratie of menging van functies,
verkeersontsluitingssysteem)
- de invloed van verschillende ontwerpkeuzes m.b.t.specifieke objecten (parkeergarages, grootschalige winkelcentra)
- verdere onderbouwing van het cri terium "kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering", zowel met het oog op inbraakpreventie als ten aanzien van de vandalismegevoeligheid.
22. Te overwegen valt om in toekomstig onderzoek het delict autodiefstal buiten beschouwing te laten. In de eerste plaats komt dit delict
op complexniveau te weinig voor om een relatie te kunnen leggen
met ruimtelijk-bouwkundige omgevingsfactoren. En in de tweede
plaats lijken vooral ándere, niet-ruimtelijke factoren (b.v. gewildheid van bepaalde automerken) doorslaggevend. Fietsendiefstal zou
eveneens buiten beschouwing kunnen blijven. In de praktijk blijkt
immers dat fietsen overal gestolen worden. Ten aanzien van openbare geweldpleging dient in toekomstig onderzoek een verdere differentiatie aangebracht te worden, door de diverse delictvormen
specifiek te benoemen.
23. Om de onderzoekenergie zo efficiënt mogelijk te gebruiken valt het
aan te bevelen bij de dataverzameling in toekomstig onderzoek van
het schema op de volgende bladzijde ui t te gaan:
In verband met de onderlinge vergelijkbaarheid is het belangrijk de
periode waarover cijfers worden verzameld voor de diverse bronnen
zoveel mogelijk gelijk te trekken. Om de betrouwbaarheid te vergroten dient van een niet te korte periode te worden uitgegaan, bij
voorkeur ten minste twee jaar.
Voorts valt aan te bevelen enkele gesprekken te voeren met direct
betrokkenen over hun persoonlijke indrukken van het wie, waarom
en hoe van het plegen van delicten in de desbetreffende onderzoeklokatie. Dergelijke gesprekken blijken zowel ten behoeve van de nodige achtergrondinformatie als voor een beter begrip van de omvang
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