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VOORWOORD

Deze publikatie is geschreven in het kader van een breed opgezet onderzoek naar de
relatie tussen ruimtelijke omgevingskenmerken en (kleine) criminaliteit. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Dienst Beleidszaken en Onderzoek van de Gemeentepolitie 's-Gravenhage en vormt een uitwerking van een van de beleidsuitgangspunten van
het bestuurlijk preventiebeleid: "Het qua planologische en bouwtechnische kenmerken
zodanig inrichten van de bebouwde omgeving, dat hierdoor enerzijds de uitoefening
van toezicht op vooral jongeren niet onnodig wordt bemoeilijkt en anderzijds het
plegen van diefstallen e.d. niet onnodig gemakkelijk wordt gemaakt".
Doel van het onderzoek is een checklist te ontwikkelen, die door de politie en/of
anderen gehanteerd kan worden om bouwplannen te toetsen op kwetsbaarheid ten
aanzien van vandalisme, inbraken en andere vormen van kleine criminaliteit. De
achterliggende gedachte daarbij is, om méér en beter gebruik te maken van de kennis
waarover de politie uit hoofde van haar funktie beschikt bij de bestrijding en preventie van criminaliteit.
Het onderzoek als geheel bestaat uit een aantal deelstudies, waaronder literatuuronderzoek, een casestudie in een woonwijk en een vergelijkbare casestudie in een
groengebied, het opstellen van een (concept) checklist op basis van literatuuronderzoek en een toetsing hiervan door middel van veldonderzoek in Den Haag. Een eerste
rapportage over het onderzoek is in april 1986 aangeboden aan het Bestuurlijk Coördinatie Orgaan Vandalisme, Onveiligheid en Criminaliteit. Het onderhavige rapport
bevat de (concept) checklist op basis van literatuuronderzoek. Het is opgesteld door
medewerkers van het Centrum voor Architectuuronderzoek, dat zich binnen het VFprojekt Herstructurering Verstedelijkt Gebied eveneens met dit onderzoekthema
bezighoudt.
Na een korte beschrijving van de aanleiding en achtergronden (Hfdst. 1) wordt in
hoofdstuk 2 getracht de huidige theoretische inzichten op een overzichtelijke wijze
samen te vatten. Dit hoofdstuk kan gezien worden als belangrijke achtergrondinformatie om de checklist op zinvolle en deskundige wijze te kunnen toepassen. Hoofdstuk 3 bevat de checklist zelf en enkele overwegingen bij de keuze van de opzet. Het
zal duidelijk zijn dat men er met een goede fysieke structuur alléén nog niet is.
Integendeel: aspekten als een zorgvuldige organisatie van het bouwproces, een adekwaat woningtoewijzingsbeleid en goed beheer zijn evenzeer belangrijk en vaak zelfs
van doorslaggevende betekenis, terwijl de maatschappelijke context (werkloosheid,
verminderd normbesef, gebrek aan formeel toezicht etc.) evenmin uit het oog mag
worden verloren. Hoewel dit rapport primair gericht is op (de beoordeling van) ontwerpaspekten, zal daarom in hfdst. 4 een korte beschouwing gewijd worden aan
sociale aspekten bij de preventie of bestrijding van kleine criminaliteit.
Een woord van dank gaat uit naar de heren drs. J.M. de Blaey, mr. A.C.H. Bokern en
drs. D.J. Wijmer, allen werkzaam bij de Dienst Beleidszaken en Onderzoek, voor hun
inzet om deze studie daadwerkelijk van de grond te kr ijgen.
Delft, oktober 1986
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1. INLEIDING

1.1 Gebouwde omgeving en kleine criminaliteit
Kleine criminaliteit kan volgens de Commissie Kleine Criminaliteit (1984) omschreven worden als
" massaal voorkomende strafbaar gestelde gedragingen die door de politie kunnen
worden getransigeerd of bij een eerste overtreding in het algemeen door de officier van justitie worden afgedaan dan wel door de rechter worden bestraft met
maximaal een geldboete en/of een voorwaardelijke vrijheidsstraf en die - vooral
door hun massaliteit - hinderlijk zijn of de gevoelens van onveiligheid bij de burgerij bevorderen".
Hiertoe worden met name vernielingen, gelegenheidsinbraken, fietsdiefstallen en
winkeldiefstallen gerekend en voorts (lichte) vormen van geweld op straat en bepaalde zedendelikten. Deze vormen van criminaliteit zijn de laatste jaren sterk toegenomen en hebben tot een groeiende onrust onder de bevolking geleid. Ter verklaring van
dit verschijnsel zijn allerlei theorieën in omloop, die doorgaans uitgaan van een
kombinatie van sociaal-psychologische, economische en culturele factoren. Daarnaast wijzen steeds meer auteurs op het belang van een adekwaat ingerichte gebouwde omgeving. Naast voor de hand liggende maatregelen als stevige sloten, deugdelijk
hang- en sluitwerk en alarminstallaties, zouden planologen en ontwerpers meer
rekening moeten houden met het creëren van mogelijkheden tot toezicht, zowel
formeel (politie-surveillance) als informeel (toezicht door bewoners, winkeliers,
passanten). Vanwege de nadruk op omgevingsinvloeden wordt in dit verband veelal
van een 'environmentalistische benadering' gesproken. De laatste decennia zijn
talrijke beschouwingen aan dit thema gewijd en zijn in verschillende landen onderzoeken opgezet om de relatie tussen fysieke omgevingskenmerken en bepaalde vormen van criminaliteit nader te verkennen en tot verdere theorie-ontwikkeling te
komen. In dit rapport is getracht de huidige inzichten samen te vatten en praktisch
toepasbaar te maken.

1.2 Ontwikkeling van een checklist
Van theorie naar praktijk is vaak een hele stap. Niet alleen doordat resultaten uit
onderzoek elkaar soms tegenspreken, methodologisch aanvechtbaar zijn of verspreid
liggen over talrijke boeken en artikelen, maar vooral ook omdat de uitkomsten niet
zonder meer toepasbaar zijn. Inzichten uit onderzoek dienen daarom vertaald te
worden in een voor de praktijk hanteerbare vorm. Welke vorm het meest aanspreekt
hangt af van de doelgroep waarop men zich richt, bijvoorbeeld
• betrokkenen bij de planvoorbereiding, zoals planologen, programma-adviseurs,
politici, toekomstige gebruikers,
• ontwerpers van plannen: stedebouwkundigen, verkeerskundigen, architecten,
• planbeoordelaars (beroepsmatig of als (toekomstige) gebruiker).
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Graffiti~ een veelvoorkomende vorm van vandalisme
Een uit Amerika overgewaaide rage~ die nog steeds niet tot stilstand
is gekomen. Op zichzelf betrekkelijk onschuldig~ maar niettemin zeer
storend~ omdat het de verschijningsvorm van de omgeving negatief be-.
invloedt en associaties oproept met normloosheid en ernstiger vormen
van vernielzucht (Dën Haag~ Bouwlust) .

Graffiti: een vorm van kunst?
Om onrechtmatige bekladding te voorkomen gaan sommige winkeliers er toe

over 'graffiti artists' uit te nodigen hun rolluiken e.d. te verfraaiien.
Hoewel vaak een aantrekkelijker aanzicht ontstaat t.o .v. saaie~ grijze
vlakken~ al dan niet beklad~ vormt deze afgedwongen vorm van gevelverfraaiing in feite een legitimering van in wezen ongewenst gedrag. (Den
Haag ~ Hoe fkade ) .
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In de onderhavige publikatie staat laatstgenoemde doelgroep centraal.
Om plannen te kunnen beoordelen op criminaliteitsgevoeligheid zou men willen
beschikken over duidelijke beoordelingscriteria, de grenswaarden die nog of juist net
niet meer acceptabel zijn, en een instrument om een en ander nauwkeurig en objectief te kunnen meten. Op deze wijze wordt b.v. nagegaan of de sterkte en stijfheid
van de draagconstructie aan bepaalde eisen voldoet. Ten aanzien van criminali teitspreventie ligt de zaak echter aanzienlijk gecompliceerder. Er zijn verschillende
faktoren aan te wijzen waarom een toetsing aan de hand van 'harde normen' op dit
gebied onmogelijk is:
a. Of een ontwerp gevoelig is voor (kleine) criminaliteit hangt niet alleen af van de
kenmerken van het plan zelf, maar ook van wáár het komt te liggen en voor wie
het precies bedoeld is.
Een blokje portiekwoningen in de binnenstad van Amsterdam wordt ánders
gebruikt dan ditzelfde blokje aan de rand van een rustige plattelandsgemeente,
een bejaardenflat is kwa sfeer en gebruik totaal anders dan een flat waar ook
grote gezinnen met kleine kinderen in (moeten) wonen.
b. Onderzoekuitkomsten wijzen niet altijd in dezelfde richting en de theoretische
inzichten zijn nog onvoldoende ver ontwikkeld om nu al normerend te kunnen
optreden.
c. Elk plan is een compromis, waarbij het rekening houden met veiligheid en criminali teitspreventie afgewogen moet worden tegen een groot aantal andere eisen.
d. Normering kan gemakkelijk tot verstarring leiden en de creatieve ontwikkeling
van nieuwe oplossingen in de weg staan.
Gezien het voorgaande is besloten de huidige inzichten en onderzoekuitkomsten
samen te vatten in de vorm van een checklist van aandachtspunten, bestaande uit een
zo volledig mogelijke opsomming van kritische vragen, die aan een ontwerp gesteld
zouden moeten worden. Doel van deze checklist is vooral om in de fase van de planontwikkeling eventuele knelpunten op het spoor te komen en ideeën voor alternatieven aan te dragen, die minder kwetsbaar zijn. Daarnaast kan de checklist als leidraad
dienen bij de beoordeling van bestaande situaties, ter onderbouwing van ver beteringsvoorstellen.
De in deze publikatie ontwikkelde checklist wordt getoetst in een veldonderzoek, dat
eveneens deel uitmaakt van het onderzoek in Den Haag naar de relatie tussen
ruimtelijke omgevingskenmerken en (kleine) criminaliteit. Deze toetsing kan aanleiding geven de lijst op een aantal punten bij te stellen of verder aan te vullen. Toch is
besloten de (conceptkhecklist nu al te publiceren
a. gezien de grote behoefte bij verschillende instanties aan meer systematiek en
kontroleerbaarheid bij het toetsen van plannen op kwetsbaarheid voor kleine criminali tei t,
b. om de discussie binnen de gemeentepolitie omtrent crirninaliteitspreventie via
(stede)bouwkundige maatregelen te stimuleren en meer richting te geven,
c. om de politie nu al een instrument in handen te geven bij eventuele advisering
over bouwplannen,
d. als maatstaf voor de onderzoekers bij het veldonderzoek, om in een konkrete
onderzoeklokatie te kunnen voorspellen op welke plekken veel delikten verwacht
kunnen worden.
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Het ligt in de bedoeling de getoetste en waar nodig bijgestelde checklist in de eindrapportage uitgebreid te illustreren met voorbeelden van goede en slechte oplossingen, zodat de checklist ook een rol kan spelen in eerdere fasen van het planontwikkelingsproces.

1.3 De rol van de gemeentepolitie
De Gemeentepolitie 's-Gravenhage is in het gehele onderzoek een drieledige rol
toebedacht. In de eerste plaats als gesprekspartner voor de onderzoekers bij de
ontwikkeling van de (concept-khecklist. Jn de tweede plaats als informant om in het
kader van het veldonderzoek gegevens aan te dragen over de ruimtelijke spreiding
van diverse delikten (aantallen deUkten, pleegplaatsen, omstandigheden). Daarbij
gaat het zowel om officieel aangegeven en/of geregistreerde delikten als om 'insideinformatie' van de politie over potentieel kwetsbare plekken c.q. pleegplaatsen. In de
derde plaats kan de gemeentepolitie een rol spelen bij de daadwerkelijke plantoetsing
door -net zoals dat door Bouw- en Woningtoezicht en de Brandweer gebeurt- als
adviseur ingeschakeld te worden bij de planvoorbereiding. Voor de momenten in het
besluitvormingsproces waarop dit het rneest adekwaat kan plaatsvinden zij verwezen
naar eerdere publikaties in het kader van dit onderzoek (Dienst Beleidszaken en
Onderzoek, 1985).
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2. THEORETISCH KADER

2.1 Korte historische terubJik
De idee dat een zorgvuldig ingedeelde en ingerichte gebouwde omgeving een bijdrage
kan leveren aan de openbare veiligheid is op zichzelf niet nieuw. Van oudsher hebben
de stadswallen en bewaakte stadspoorten tot doel gehad de stad te vrijwaren van
ongewenste elementen en speelden veiligheidsoverwegingen een belangrijke rol bij de
opzet van verkavelingspatronen en verkeersstructuren. Zo zijn de brede boulevards
van Parijs mede tot stand gekomen vanuit de idee dat deze de politie behulpzaam
kunnen zijn bij de bestrijding van opstootjes en volksoproer. In de jaren '20 van deze
eeuw maakten onderzoekers van de zgn. Chicago School furore met hun analyses van
de ruimtelijke spreiding van criminaliteit en de relaties die zij legden met armoede,
sociale desintegratie en normloosheid (zie o.a. Shaw & McKay, 1942/1969). Dat de
keuze tussen functiescheiding en functiemenging en faktoren als bebouwingsdichtheid, zicht vanuit de woonbebouwing op de openbare ruimte en de schaal van de
bebouwing eveneens van invloed zijn op zowel de werkelijke als de gepercipieerde
onveiligheid is zeer aannemelijk gemaakt in het langzamerhand klassiek te noemen
boek van Jane Jacobs uit 1961: "The death and life of great American cities". De
ideeën van deze jounaliste en architektuurkritikus waren sterk gebaseerd op persoonlijke ervaringen en kennis "van binnen uit", als bewoonster en passant. Tien jaar later
publiceerde de Amerikaanse onderzoeker en architekt Oscar Newman zijn boek
Defensible Space, waarin de ideeën van Jacobs in grote lijnen werden bevestigd op
basis van een omvangrijk onderzoek. Vooral de schaal van de bebouwing en de woonvorm kwamen in dit onderzoek als belangrijke variabelen naar voren. Sinds DefensibIe Space is een niet aflatende stroom van publikaties verschenen, die naast methodologische kritiek en theoretische kanttekeningen bij de publikaties van Newman en
Jacobs in meerderheid empirisch materiaal hebben aangedragen ter ondersteuning
van hun theorieën. Op basis van deze studies zijn bovendien verschillende buurtverbeteringsprogramma's ontwikkeld, waarvan er een aantal inmiddels konkreet zijn
uitgevoerd (zie o.a. Newman, 1980; Wallis en Ford, 1980).
2.2 Concentratiepunten van kleine criminaliteit

Een belangrijke aanwijzing voor de hypothese dat de indeling en inrichting van de
gebouwde omgeving en (angst voor) criminaliteit een zekere samenhang vertonen, is
te vinden in het gegeven dat zowel de daadwerkelijke als de gepercipieerde criminaliteit ruimtelijk sterk ongelijk verspreid zijn. De resultaten van onderzoek hiernaar
kunnen als volgt worden samengevat.
Vandalisme
De meeste vernielingen worden gepleegd door jongeren, meest jongens, in de leeftijd
van ca. 8 tot ca. 17 jaar. Een minderheid, vooral de wat zwaardere kategorie vandalen, gaat langer door met vernielen. Vaak gebeurt dit in groepen en in veel gevallen
is ook alcohol in het geding.
Vernielingen komen vrijwel overal voor. Niettemin blijkt uit de jaarlijkse slachtofferenquêtes van het CBS dat in de grote steden aanzienlijk méér vernield wordt dan
in forensenplaatsen en plattelandsgemeenten. Ook binnen een stad blijkt vandalisme
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ongelijk gespreid. In Den Haag bijvoorbeeld worden in het Laakkwartier, de Spoorwijk, Schildersbuurt, Regentessekwartier en Transvaalkwartier jaarlijks méér dan 100
vernielingen geregistreerd, terwijl in Kraayestein, De Uithof, De Binckhorst en
verschillende groengebieden (Haagse Bos, Scheveningse Bosjes, Oostduinen) vernielingen nauwelijks voorkomen (Gemeente 's Gravenhage, 1984). In uitgaanscentra, rond
voetbal velden en langs druk bezochte routes worden eveneens veel vernielingen
geregistreerd (Wiegman e.a., 1982). Vooral scholen, gemeentelijke sportakkommodaties en openbare gebouwen moeten het ontgelden, en voorts de openbare ver lichting,
groenvoorzieningen en straatmeubilair. Auto's worden eveneens erg vaak verniel.d
(Commissie kleine Criminaliteit, 1984; Veldkamp e.a., 1984). Op het schaalniveau van
de gebouwen zelf blijkt, dat bij scholen vooral de muren, gevels en daken vaak vernield en beklad worden en binnen het gebouw het sanitair.
In woongebouwen komen vooral vernielingen voor aan ruiten en deuren ·in hallen en
trappenhuizen. Ook verlichting wordt veel vernield. Tot de ·meest favoriete plekken
van de vandalen behoren de entreeruimten van flats, bergingen en kelderbo-l{en,
liften, galerijen, portieken en trappenhuizen, kortom de gemeenschappelijke en
vanuit de woning slecht zichtbare ruimten en voorzieningen in grootschalige woonkomplexen. (Newman, 1972; Sykes, 1979; Wees en Lammertink, 1984; Colernan, 1985;
Van Dijk, Van der Voordt en Van Wegen, 1985).
Inbraken in woningen
Inbrekers vormen een sterk heterogene groep, kwa leeftijd, ervaring, werkwijze en
motief (Roëll, 1984). Volgens schattingen pleegt een kleine groep meer dan de helft
van het totaal aantal inbraken. Een groot deel bestaat uit jongeren beneden de 17
jaar. Een belangrijke categorie beteft de drugverslaafden.
Het aantal geregistreerde inbraken in woonhuizen is sinds 1980 met zo'n 50% toegenomen. Vooral in de binnensteden en de rijkere (buiten)wijken van de grote steden
wordt relatief vaak ingebroken (Poyner, 1983). Uit CBS-slachtofferenquêtes blijkt
dat vooral de vooroorlogse etagebouw het moet ontgelden en daarbinnen relatief
vaak de begane grond woningen (Van der Voordt, 1986). Een en ander heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat veel inbrekers uit sociaal-economisch zwakke
buurten afkomstig zijn en hun werkterrein vaak op minder dan één kilometer van huis
kiezen (Reppetto, 1974; Waller & Okihiro, 1978; Brantingham & Brantingham, 1981).
Zakkenrollen
Zakkenrollers gaan doorgaans te werk op plekken waar veel mensen zijn: een markt,
een drukke winkelstraat, een manifestatie etc. (Rijks Planologische Dienst, 1985).
Hier zijn immers veel potentiële slachtoffers en men kan gemakkelijk ongezien in de
menigte verdwijnen. Veel van deze plekken bevinden zich in de binnensteden.
Fietsendiefstal
Fietsendiefstal wordt vooral gepleegd door jonge mannen, voor eigen gebruik, joyriding of om te verkopen (Rijks Planologische Dienst, 1985). De meeste fietsen
worden gestolen bij de woning, rond stations en bushaltes, in en rond winkelcentra,
bij scholen, sportakkommodaties, cafés en andere uitgaansgelegenheden. Het gaat
dus zowel om rustige als drukke plekken.
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Zedendelikten

tt Is
Ongeveer vijf maal zoveel vrouwen ~ mannen worden jaarlijks slachtoffer van
handtastelijkheden, exhibitionisme of sexueel geweld. Veel delikten vinden binnens- .
huis plaats. Buitenshuis zijn het vaak de stille, donkere plekken waar zedendelikten
plaatsvinden. In een onderzoek in KasseI bleek 80% van alle aanrandingen en verkrachtingen in niet-woongebieden plaats te vinden, onder meer in winkelgebieden, op
grote parkeerterreinen en bedrijfsterreinen (Gensch en Zimmer, 1983). Ook parken en
plantsoenen zijn gevaarlijk, zowel overdag als 's avonds/'s nachts. Andere risiko
plekken zijn bijvoorbeeld tunnels, afgelegen bushaltes en bouwterreinen, evenals
plaatsen waar veel vrouwen komen, zoals stations, jongerenhuisvesting en ziekenhuizen (Gensch en Zimmer, 1983; Poyner, 1983; Roeleveld, 1985). Lichtere vormen van
ongewenst gedrag tegen vrouwen - bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken komen daarentegen eerder op drukke plaatsen voor, waar mannen in groepjes voorbijkomen of verblijven (Rijks Planologische Dienst, 1985).
Over sexueel geweld tegen mannen is minder bekend. Een uitzondering vormt geweld
tegen homofielen. Plaats van handeling zijn veelal de rustige plekken waar homofielen elkaar plegen te ontmoeten.
Bedreiging en geweld
Vechtpartijen komen het meest voor onder jonge mannen en vinden vaak 's avonds
plaats, vooral in en rond uitgaanscentra van steden met meer dan 100.000 inwoners
(Commissie kleine Criminaliteit, 1984). Amsterdam en Utrecht zijn hierbij opvallend
sterk vertegenwoordigd. Burenruzies en echtelijke twisten komen overal wel voor.
Geweld als bijverschijnsel van het beroven van mensen vindt vaak plaats op stille
plekken nabij drukke gebieden, met name op plekken waar mensen met geld verwacht
kunnen worden. Bijvoorbeeld rond stations, bij een bank of postkantoor en bij winkelcentra (Rijks Planologische Dienst, 1985).
Angst voor criminaliteit
Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat onveiligheidsgevoelens en de mate van
voorkomen van criminaliteit weliswaar niet los van elkaar staan, maar evenmin een
eenduidige samenhang vertonen (Conklin, 1976; Van der Voordt e.a., 1978). Op sommige plaatsen gebeurt weinig maar voelen mensen zich desondanks zeer onveilig. Tot
de als meest onveilig ervaren plekken behoren met name
• donkere, verlaten plekken waar weinig mensen komen, vooral wanneer deze bovendien slecht zichtbaar zijn vanuit de woonomgeving, zoals vaak het geval is met
groengebieden, afgelegen sportakkommodaties, monofunktionele kantoorgebieden
e.d. (S.O.S. Den Haag, 1985; Van Selm e.a., 1985),
• tunnels, viadukten en parkeergarages (Van der Voordt e.a., 1978; Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, 1985),
• drukke plaatsen waar zich ongewenste personen ophouden, zoals dronkaards, groepjes opgeschoten jongeren, prostituees en drugsverslaafden (Clinard, 1978; Van der
Heyden, 1984),
• slecht onderhouden gebieden, die sporen van verpaupering vertonen in de vorm van
dichtgetimmerde huizen, vervuiling, sporen van vernielingen e.d. (Van der Voordt
e.a., 1978),
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• specifieke plekken in wooncomplexen: binnenstraten, loopbruggen, langgerekte
galerijen, portieken, liften, containerruimten, bergingen etc. (Newman, 1980).
Konklusie
Het geheel overziend kan gekonkludeerd worden, dat misdrijven weliswaar overal
voorkomen, doch op sommige plekken duidelijk méér dan elders. Voor een aantal '
delikten zijn dit drukke punten waar veel mensen komen (zakkenrollerij) of stille
plekken nabij drukke gebieden (beroving), in andere gevallen gaat het om stille momenten op drukbezochte gebieden (fietsdiefstal), slecht-zichtbare plekken in grootschalige woonkomplexen (vandalisme) of stille, donkere gebieden (zedendelikten).
Voor de verschillende vormen van (kleine) criminaliteit blijken de pleegplaatsen zich
in ruimtelijke opzicht dus duidelijk te onderscheiden van plekken waar nauwelijks of
geen misdrijven voorkomen. Wanneer b.v. uit financiële overwegingen prioriteiten
gesteld moeten worden m.b.t. preventieve maatregelen of verbeteringsvoorstellen
'achteraf', zou met dit gegeven terdege rekening moeten worden gehouden.

2.3 Bouwstenen voor een theoretisch model
De vraag is nu hoe deze ongelijkmatige spreiding verklaard kan worden. Bestudering
van de literatuur wijst uit dat vrijwel alle invloedsfaktoren geordend kunnen worden
rond een drietal thema's:
a. de aanwezigheid van een of meer potentiële daders,
b. de mate waarin een persoon of een object een aantrekkelijk doelwit vormt voor
potentiële delinquenten, m.a.w. de aantrekkelijkheid van het slachtoffer,
c. het gemak waarmee het delikt gepleegd kan worden; dit zegt vooral iets over de
situatie i.c. de omgeving waarin een delikt plaatsvindt.
Het verschijnsel kleine criminaliteit kan ook beschreven worden in termen van motief en drempel. Vooral in de literatuur over vandalisme is deze benadering nogal
eens terug te vinden (o.a. Cohen, 1973; Van Dijk en Van Soomeren, 1982). Zo worden
naar drijfveer of motief een aantal vormen van vandalisme onderscheiden, die verhelderend kunnen werken bij het zoeken naar preventieve maatregelen:
.
a. Vandalisme uit frustratie of verveling
b. Vandalisme uit wraak, b.v. omdat men zich onrechtvaardig behandeld voélt
c. Prestige vandalisme, gericht op het verwerven van aanzien in de groep of het
versterken van de eigen identiteit (denk aan graffiti!)
d. Spelvandalisme, b.v. het kapot schieten van lampen met een luchtbuks of het
afsnijden van een boomtak om er een zwaard van te maken. Soms is sprake van
een ongelukje, b.v. wanneer een ruit sneuvelt bij het voetballen.
e. Instrumenteel vandalisme, als middel tot materieel gewin, b.v. het forceren van
een slot ten behoeve van inbraak.
f. Tactisch vandalisme, eveneens weloverwogen en gepland, maar niet primair
gericht op het verkrijgen van geld. Een voorbeeld is het inslaan van een ruit door
een zwerver met het doel gearresteerd te worden om aan onderdak te komen. In
geval van een ideëel doel wordt ook wel van politiek vandalisme gesproken, b.v.
het vernielen van een tankstation vanwege het Zuid-Afrikabeleid van de betrokken eigenaar.
Bij de term drempel kan onderscheid gemaakt worden in interne en externe drempel.
De interne drempel verwijst naar de mate waarin iemand de normen van de maatschappij heeft overgenomen, zoals 'gij zult niet stelen' of 'vernielen hoort niet'. De
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externe drempel verwijst naar de moeite die men moet doen om een delikt te plegen
als ook naar de konsekwenties die het betrapt worden kunnen hebben, b.v. een boete,
gevangenisstraf of 'alternatieve' straf.
Het 'drie-factoren-model' dader/slachtoffer/omgeving en het 'twee-factoren-model'
motief/drempel zijn belangrijke hulpmiddelen om in de grote hoeveelheid invloedsfactoren enige ordening aan te kunnen brengen. Bij elk van deze elementen spelen
ook ruimtelijk-bouwkundige aspekten c.q.ontwerpvariabelen een rol.

2.3.1 De aanwezigheid van potentiële daders
Een belangrijk deel van het criminologisch onderzoek is er op gericht verschillen te
ontdekken tussen delinquenten en niet-delinquenten. Achter liggend idee hierbij is,
dat deze veronderstelde verschillen aanwijzingen kunnen opleveren voor te nemen
maatregelen om de criminaliteit terug te dringen. Faktoren die uit dergelijk onderzoek naar voren zijn gekomen, betreffen naast erfelijke en biologische faktoren
vooral sociaal-economische omstandigheden als (relatief) welvaartsniveau, gezinssituatie en normen en waarden die thuis, op school of onder vrienden worden overgedragen. Interessant in dit verband is de zgn. ecologische benadering van de Chicagoschool uit de jaren '20. Onderzoekers als Shaw & McKay (1942/1969), Park e.a.(1925)
Davidson (1981) en het echtpaar Paul en Patricia Brantingham (1981) legden empirisch vast, dat niet alleen delikten maar ook de daders van delikten ruimtelijk sterk
ongelijk verspreid zijn. Nader onderzoek wees uit dat de kans op delinquentie toeneemt wanneer het mensen aan allerlei essentiële zaken ontbreekt (de zgn. depri vatie theorie) en er sprake is van sociale desintegratie (weinig hechte buurtkontakten,
weinig consensus over normen). Bovendien is uit onderzoek naar voren gekomen dat
de meeste delinquenten dicht bij huis opereren. Dit kost minder inspanning en men is
hier het best bekend met de situatie. Al te dicht bij huis is echter ook niet gewenst
vanwege de grotere herkenbaarheid (voor een nadere uitwerking van dit 'journey to
crime' verschijnsel zie met name Brantingham & Brantingham, 1981)
Deze uitkomsten maken het begrijpelijk waarom in achterstandsgebieden zoals
sommige stadsvernieuwingsbuurten met kleine en slecht onderhouden huizen, een
hoog percentage werklozen en lage inkomens en een hoge verhuisgraad relatief veel
vandalisme voorkomt.
Een ander type woonomgeving waarvan verondersteld wordt dat de fysieke structuur
negatief van invloed is op de ontwikkeling van met name jonge kinderen en die daarmee meer potentiële daders 'oplevert', betreft de moderne hoogbouwwijken uit de
60er jaren. Grootschaligheid, monotonie, verlaten en tochtige buitengebieden en
gehorige woningen zijn inderdaad weinig ideale omstandigheden voor een kind in
ontwikkeling. Zonder in ruimtelijk determinisme te vervallen - dit is de opvatting als
zou de gebouwde omgeving 'bepalend' zijn voor iemands gedrag - kan gekonstateerd
worden dat de ene omgeving aanzienlijk méér ontplooiIngskansen biedt dan de andere
en daarmee minder aanleiding geeft tot frustraties en gedragsproblemen. Hoewel de
invloed van hoogbouw op kinderen moeilijk wetenschappelijk valt hard te maken,
geeft het te denken dat de weerstand van het gros der ouders om hun kinderen in
hoogbouw te laten opgroeien een universeel verschijnsel is (Van Vliet, 1983). Met
name voor de allerkleinsten wordt de mogelijkheid tot vrij spel en exploratief gedrag
duidelijk afgeremd (Arendonk, 1980; Mulderij en Bleeker, 1982; Saegert, 1980).
Hoewel bepaalde maatregelen -b.v. extra ruime kamers, een zeer goede geluidisolatie tussen wooneenheden onderling, een extra groot balkon - wellicht een deel van de
bezwaren kan compenseren, valt het aan te bevelen de kombinatie kinderen en hoogbouw waar mogelijk te vermijden. Dit heeft naast konsekwenties voor de stedebouwkundige opzet van (nieuwbouw)wijken en buurten vooral ook konsekwenties voor het
toewijzingsbeleid.
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Een andere omgevingsfaktor die van invloed kan zijn op de neigmg tot afwijkend
gedrag, is het aanbod aan voorzieningen. Met name vandalisme komt vaak voort uit
verveling, en voorzieningen die adekwaat afgestemd zijn op de behoeften en voorkeuren van jongeren - vandalisme is immers vooral een jeugdverschijnsel - kunnen een
belangrijke bijdrage leveren om dit verschijnsel terug te dringen.
Wanneer bij het ontwerpen onvoldoende rekening wordt gehouden met de behoeften
van degenen voor wie het projekt bedoeld is, kan de gebouwde omgeving dus bijdragen aan een 'motief' voor afwijkend gedrag en daarmee tot de aanwezigheid van
potentiële delinquenten. Los van deze 'criminogene werking' van de gebouwde omgeving wordt de aanwezigheid van potentiële delinquenten ook op een andere manier
door ontwerpbeslissingen beïnvloed. Zoals gezegd wordt vandalisme vooral gepleegd
door jongeren. Waar de woningdifferentiatie en het hiermee samenhangende toewijzingsbeleid aanleiding geeft tot concentraties van huishoudens met kinderen, valt dus
relatief veel vandalisme te verwachten.
In een breed opgezet onderzoek in Londen bleek, dat zich bij meer dan 5 schoolgaande kinderen per la wooneenheden en/of meer dan 20 kinderen per woonblok
vrijwel altijd vandalismeproblemen voordoen (Wilson, 1978). Met zou met dit gegeven
rekening kunnen houden door in dergelijke wooncomplexen extra preventieve maatregelen te nemen en de ontwerpkeuzen af te stemmen op een zo gering mogelijke
kwetsbaarheid ten aanzien van vandalisme!

2.3.2 Kwetsbaarheid van materiële objekten
In geval van vandalisme is het 'slachtoffer' in eerste instantie een objekt, een (vrijwel
altijd) door mensen ontworpen produkt. Over het algemeen blijken objekten die geen
aanwijsbare persoonlijke eigenaar hebben, vaker en ernstiger vernield te worden dan
andere (Wilson, 1978). Kennelijk speelt 'anonimiteit' dus een belangrijke rol. De vraag
doet zich voor, inhoeverre hierbij ook ontwerpaspekten van invloed zijn, die als het
ware 'uitnodigen' tot vandalisme.
In de volgende paragraaf zal de omgeving van het object besproken worden. Hier gaat
het om het object zelf. De volgende faktoren lijken in ieder geval een rol te spelen:
de aantrekkelijkheid van de verschijningsvorm (kleur, materiaalgebruik, maatverhoudingen, vormgeving),
het gemak waarmee iets kapot gemaakt kan worden,
het effect van het vandalistisch gedrag.
Iets wat er mooi en welverzorgd uitziet wordt minder snel kapot gemaakt dan iets
dat toch al lelijk en verwaarloosd is. Met dit gegeven wordt o.a. door de PTT en de
RET rekening gehouden bij het ontwerpen van respektievelijk telefooncellen en
ABRI's. Voor zover bekend is nog geen systematisch onderzoek verricht naar het
effekt van extra aandacht voor de vormgeving op de kans op vernielingen, maar
praktijkervaringen stemmen redelijk hoopvol. Dit betekent ook dat rekening gehouden moet worden met de onderhoudsgevoeligheid van materialen en konstrukties.
Gemakkelijk onderhoud vergroot de kans op regelmatig schoonmaken en snel herstel
in geval van schade. Een ander interessant gegeven is, dat grote, lege vlakken eerder
aanleiding geven tot bekladding of graffiti dan b.v. een wand met een gedifferentieerde oppervlaktestruktuur • De theorievorming omtrent welke ontwerpaspekten
onder welke omstandigheden gunstig werken is overigens nog nauwelijks van de grond
gekomen (zie o.a. Allen en Greenberger , 1978).
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Ten aanzien van het gemak waarmee iets kapot gemaakt kan worden, zijn twee
tegenstrijdige opvattingen te konstateren. Enerzijds wordt door onderzoekers gepleit
voor zg. 'target-hardening', objektversteviging, om objekten minder kwetsbaar te
maken. Daarbij kan men denken aan lexaan of draadglas i.p.v. gewoon glas, extra
stevige verlichtingsarmaturen en vandal proof lift panelen. Anderzijds wordt er op
gewezen dat stevige materialen en konstrukties een extra uitdaging vormen voor
potentiële vandalen, omdat hiermee impliciet een gebrek aan vertrouwen in de gebruikers zichtbaar wordt en ook vanwege de 'kick' die het geeft om een extra verstevigd objekt alsnog kapot te krijgen. Ook hier ontbreken onderzoekgegevens om uit te
maken welke opvatting het meest juist is. Feit blijft wel, dat een kwetsbaar objekt
ook gemakkelijk 'per ongeluk' kapot gaat, door normaal gebruik of tijdens (kinder)spel, en is iets eenmaal kapot, dan leidt dit gemakkelijk tot verder véhielen!
Het effekt van vandalistisch gedrag lijkt eveneens van invloed op de kans dat een
object vernield of beklad wordt. Omdat graffiti nogal eens tot doel heeft een zichtbaar teken van zichzelf na te laten, ter versterking van de eigen identiteit, zullen
objekten op een opvallende plaats eerder beklad worden dan afgelegen objekten (zij
het dat de grotere pakkans hier weer tegeninwerkt). Het feit dat juist ruiten het vaak
moeten ontgelden, heeft wellicht te maken met de sensatie van veel glasgerinkel, het
ombuigen van halteborden van het openbaar vervoer heeft voor veel vandalen een
'leuk' effect, etc. Opnieuw moet echter gekonstateerd worden dat we thans nog niet
veel verder komen dan dit soort spekulatieve opmerkingen, omdat systematisch
onderzoek hiernaar ontbreekt. In de checklist zal men dan ook vooralsnog weinig
aanwijzingen op dit gebied tegenkomen.
Ook bij delikten als diefstal of aanranding speelt de faktor 'aantrekkelijkheid van het
slachtoffer' een belangrijke rol. Ontwerpaspekten kunnen hierop echter geen invloed
uitoefenen, zodat dit verder buiten beschouwing kan blijven.

2.3.3 Invloed van de omgeving: de gelegenheidstheorie
In de literatuur over de relatie tussen ruimtelijke omgevingskenmerken en (kleine)
criminaliteit gaat de meeste aandacht uit naar ruimtelijke kenmerken van de plek
waar het delikt plaatsvindt. Centraal staat de invloed van de gebouwde omgeving op
het gemak waarmee een potentiële dader tot een delikt kan overgaan. In dit verband
wordt wel van de gelegenheidstheorie gesproken (o.a. Mayhew et al, 1976). Verondersteld wordt dat de criminaliteit kan worden teruggedrongen door het de potentiële
dader minder gemakkelijker te maken en de kans op sancties te vergroten. Binnen de
preventieve maatregelen kunnen twee vormen worden onderscheiden, waarbij de
gebouwde omgeving in het geding is:
technopreventie: deugdelijk hang- en sluitwerk, sloten op deuren en ramen, alarm
e.d.
sociopreventie: de aanwezigheid van mensen die zullen ingrijpen wanneer ongewenst gedrag gekonstateerd wordt.
De eerste vorm van criminaliteitspreventie is vooral gericht op een vermindering van
de toegankelijkheid voor ongewenste personen, of wel op een verhoging van de 'fysieke drempel'. De tweede vorm van preventie is vooral gericht op een verhoging van de
'psychologische drempel'. In dit verband wordt ook wel van sociale kontrole gesproken. Gezien de negatieve bijbetekenis van dit begrip spreken we hier liever van
natuurlijke surveillance, te omschrijven als "de zichtbare of voelbare aanwezigheid
van mensen die kunnen zien en horen wat gaande is en zonodig zullen ingrijpen". Het
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Functiemenging
Het café op de hoek trekt
mensen aan en zorgt voor
een l evendi g karakter. Vanwege (o.a. ge luidsJoverlast
wordt deze Vorm van fun ct iemenging echter niet door
i edereen positief beoordeeld.
(Den Haag>Schilderswijk).

gaat hierbij dus zowel om de daadwerkelijke aanwezigheid van mensen als om het
gevoel hiervan dat door de omgeving wordt opgeroepen. Binnen dit fenomeen kunnen
een aantal sleutelbegrippen worden onderscheiden, die ook in de checklist ,een
centrale plaats innemen.
a. Aanwezigheid van mensen
Natuurlijke surveillance vereist per definitie de aanwezigheid van mensen, op wisselende tijden: overdag, 's avonds, 's nachts. Een belangrijk middel om de aanwezigheid
van mensen te vergroten is het tot stand brengen van een goed en gevarieerd voorzieningenpakket. De sterk doorgevoerde functiescheiding in de naoorlogse stedebouw
heeft echter geleid tot slaapsteden, monofunktionele kantoor gebieden, verlaten
groengebieden tussen hoogbouwblokken etc. Vooral Jane Jacobs (1961) heeft hierop
gewezen. Zij pleit nadrukkelijk voor funktiemenging, opdat levendige en interessante
straten ontstaan die intensief worden gebruikt, ook in de avonduren. Ook is het
volgens haar belangrijk dat vanuit de woningen visueel kontakt met de straat mogelijk is (dus ramen aan de straatzijde, bij voorkeur woningen en geen bergingen op de
begane grond). Uiteraard is het wel zaak menging van wonen met hinderlijke functies
te vermijden, ondermeer uit oogpunt van stank- en lawaaioverlast. Evenzeer vragen
de verkeersveiligheid en het voorkomen van parkeeroverlast om de nodige aandacht.
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Boven dien kan funkti emeng ing ook het verke erde soort mense
n aantre kken, i.c.
poten tiële vanda len of delinq uenten . Beken d is dat diskot heken
, bars e.,d. vaak veel
overla st met zich meebr engen . Tensl otte moet verme ld worde
n, dat niet elke buurt
druk en levend ig kan zijn, tenzij men overa l kiest voor wonen
in zeer hoge dichth eden, wat echter indrui st tegen de woonw ensen van zeer veel
mense n. Hoew el het
pleido oi van Jane Jacob s dus aantre kkelij ke kanten heeft,
vereis t de prakti sche
uitvoe ring hierva n nog heel wat denk- en ontwe rpwer k.
Een ander aspek t m.b.t. de aanwe zighei d van mense n betref t
de mogel ijkheid om in
geval van nood ergens te kunnen aanbe llen (Ong, 1984). Voora
l het gevoe l van veiligheid kan hierdo or positi ef worde n belnvl oed.
b. Betrok kenhe id/ver antwo ordeli jkheid
Of mense n daadw erkeli jk ingrijp en, hangt behalv e van een dosis
moed en de inscha tting dat ingrijp en effekt heeft, vooral af van de mate van betrok
kenhe id bij de situatie en het zich verant woord elijk voelen . Versc hillen de onder zoekin
gen heben aange toond dat omsta nders vaak passie f blijven (Latan é en Darley ,
1970, Roël e.a., 1982).
Vooral bij een groot aantal omsta nders nemen mense n een afwac
htend e houding aan.
Behal ve de anoni miteit van zo'n situat ie speelt ook de onduid
elijkh eid wie prima ir
verant woord elijk is hierbi j een rol van beteke nis. Veran twoor
delijk heidsg evoel en
betrok kenhe id bij de woono mgevi ng worde n bevor derd wanne er
de. omgev ing beter aanslu it bij de wense n en behoe ften van de
gebru ikers,
de omgev ing meer binnen de persoo nlijke invloe dssfee r van
de gebru ikers valt,
zodat mense n het gevoe l hebbe n zelf een zekere contro le over
hun 'eigen ' omgeving te kunnen uitoef enen; dit vereis t ook dat bewon ers intens
iever betrok ken
worde n bij de totsta ndkom ing en het behee r,
duidel ijker is wie voor welk gedee lte verant woord elijk is; dit
vereis t onder meer
duidel ijke overg angen en begren zingen van openb aar en privé
gebied en duidel ijke
funkti es,
bewon ers sociaa l goed gelnte greerd zijn, d.w.z. als positi ef
ervare n konta kten
met buren en buurtg enoten onderh ouden ; dit vereis t een zeker
e homog enitei t in
woons tijl, zeker op blokni veau, wat weer konse kwent ies heeft
voor b.v. wonin gdiffer entiat ie en toewij zingsb eleid;
de gebou wde omgev ing er goed verzor gd uitzie t; een welve rzorgd
en aantre kkelij k
uiterli jk straal t zorg en betrok kenhe id uit en stimu leert bewon
ers de situat ie zo
te houde n.
Privat iserin g en indivi dualis ering zijn sleute lbegri ppen bij
het vergro ten van de
betrok kenhe id en verant woord elijkh eid van de bewon ers en ander
e gebru ikers. Onder zoek heeft uitgew ezen dat vooral in groots chalig e woonk omple
xen, waarin veel
bewon ers van dezelf de voorzi eninge n gebrui k moete n maken
(entre e, trappe nhuis/ lift, vuilst ortkok ers), een monot one vormg eving, een negati ef
stigm a van goedk ope
social e woningbouw en veel publie ke of semi-o penba re ruimte n
gepaa rd gaat met een
gebrek aan verant woord elijkh eid en betrok kenhe id (Newm an,
1972/1980; Wilson,
1979; Van Dijk e.a., 1985; Colem an, 1985). Met name de kombi
zwakk e groep en met een weinig ontwi kkelde woonk ultuur in groots natie van sociaa lchalig e (hoogbouw)
kompl exen vergro ot de. kans op proble men.

13

De 'schuldigen' volgens Coleman c.s. (1983)
In 'Utopia on Trial' wordt door Alice Coleman en haar Design Disadvantagement
Team verslag gedaan van een onderzoek naar sociale problemen als vandalisme,
vervuiling en graffiti. Dit onderzoek is uitgevoerd in 4099 woongebouwen welke bij
elkaar 106.520 woningen bevatten. Ter vergelijking zijn bovendien 4172 eengezinswoningen bestudeerd. Op basis van dit onderzoek komen Coleman c.s. tot de konklusie, dat er een direkte relatie bestaat tussen de architectonische kenmerken van een
woonwijk en het optreden van bepaalde vormen van sociaal verval. In volgorde van
belangrijkheid:
.
.
bijdrage aan
de problemen
1. aantal woningen per
entree
2. aantal woningen per
woongebouw
3. aantal verdiepingen
4. bovengrondse loopbruggen
5. ruimtelijke inrichting

58%

aanbevolen
drempel waarde

'6

47%
41%
33%
31%
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6. aantal woningen verbonden
via verticale routes
7. aantal entrees
8. aantal verbonden uitgangen
9. type corridor

27%
25%
22%
21%

1
1
1

10. verdiepingen per woning

14%

"niet
3 toepassen
enkel woonblok of
semi-publiek complex
met meerdere woongebouwen

" 4 woningen per
corridor
1

11. aantal woongebouwen per
complex
12. type entree

12%
10%

13. situering entree

9%

14. speelgebieden
15. woningen boven lege ruimtes of etages

7%
7%

1

alleen gemeenschappelijk
gericht op openbare weg

o
o

Op basis van deze 15 ontwerpkenmerken kan voor een (ontwerp van een) wooncomplex een zgn. design disadvantagement score of 'ontwerpfoutenscore' worden vastgesteld. Wordt voor een ontwerpkenmerk de aanbevolen drempelwaarde overschreden,
dan wordt een ontwerpfout gescoord. Hoe hoger de totaalscore, hoe meer kans op
sociale problemen.
De Nederlandse woningvoorraad is overigens niet geheel te vergelijken met de Engelse situatie. Bovendien is in reakties op haar boek stevige methodologische kritiek
geuit en is een zekere vooringenomenheid van de onderzoekers ten opzichte van
hoogbouw gekonstateerd. Niettemin geven de resultaten van dit breed opgezette
onderzoek genoeg aanleiding tot een grondige (her )bezinning op de sociale woningbouw!
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c. Zichtbaarheid/ overzichtelijkheid/ duidelijkheid
Zichtbaarheid en overzichtelijkheid zijn van groot belang voor een gevoel van veiligheid. Het vergroot de persoonlijke kontrolemogelijkheden en daarmee de mogelijkheid om bij moeilijkheden (bijv. bij het vóórkomen van vandalistisch gedrag) in te
grijpen, of in situaties waarin men zelf bedreigd wordt of zich bedreigd voelt over
uitwijkmogelijkheden te beschikken. Duidelijke en herkenbare funkties versterken dit
gevoel van persoonlijke kont role over de omgeving en bel"nvloeden de mate van
betrokkenheid in positieve zin. Problemen ontstaan vaak wanneer de potentiële dader
ongehinderd zijn gang kan gaan. Niet voor niets zijn het vaak de ruimten die buiten
het gezichtsveld van bewoners en passanten vallen, waar veel vernield wordt, zedendelikten plaatsvinden of inbraken worden gepleegd.
d. Bereikbaar heid/ toegankelij kheid/ ui tw ijkmogelijkheden
Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om formele en
informele surveillance te kunnen uitoefenen. Aandachtspunten richten zich hierbij
vooral op goed bereikbare en gemakkelijke begaanbare routes. Fysieke en psychologische barrières dienen vermeden te worden. Vermijden van omlopen of omrijden en
verkleining van de subjectieve afstand door een aantrekkelijke vormgeving voorkomt
tevens, dat mensen een gebied gaan mijden, waardoor het er verlaten bij zou komen
te liggen. Voorts is het belangrijk dat mensen in geval van nood snel kunnen vluchten.
Bedacht moet overigens worden, dat een goede toegankelijkheid en uitwijkmogelijkheden ook de vluchtmogelijkheid vergroten voor potentiële delinquenten! Er zal
dus gezocht moeten worden naar een evenwicht, waarbij de omgeving in zekere zin
'beheersbaar' blijft.

Gemeenschappelijke entr ee voor een gr oot aantal won~ngen
Een gr oot aantal woningen per entree~ de helangrijkste fakto r ter
ver klaring van anonimiteit ~ gebr ek aan zorg en betrokkenhrdd en kans
op sociaal verval> aldus AUce Co7,eman in haar Utop1:a on Trial. . (Drd f t., .
Buitenhof J.
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Verbindingen tussen woonblokken
Loopbruggen zorgen hier voor de verbinding tussen galerijen van nab1:jgelegen woonblokken. Voordeel is een grote onderlinge bereikbaarheid.
Nadeel is de veelvoorkomende overlast van spelende kinderen en de geringere beheersbaarheid. Volgens Coleman c. s. (J 98.5) kunnen dergelijke verbindingen beter achterwege worden gelaten. (bov ell : Rotterdam; Oosterflank.,
onder: Den Haag., SchilderswijkJ.
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e. Attractiviteit
A ttractieve gebouwen en buitenruimten kunnen zowel door vormgeving, schaal,
indeling, materiaal en kleurgebruik een positief effekt hebben op het voorkómen van
vandalisme en onveiligheidsgevoelens. Kwa vormgeving verdient het aanbeveling om
monumentalisme en gigantisme te vermijden. Gebouwen die door hun schaal imponeren, kunnen soms intimiderend werken, vooral als het om woongebouw en gaat~
Goed onderhoud is in dit verband eveneens belangrijk. Muren vol graffiti en sporen
van vandalisme wekken een sfeer op van normloosheid en worden al gauw in verband
gebracht met ernstige vormen van criminaliteit, wat het gevoel van onveiligheid
vaak versterkt. Een aantrekkelijke en goed onderhouden omgeving daarentegen
straalt zorg en betrokkenheid uit. In zo'n omgeving kun je niet zomaar je gang gaan.
Peter Sheapard spreekt in dit verband van de 'Law of Diminishing Vandalism': regelmatig onderhoud en snelle reparaties doen op den duur de kans op vandalisme verminderen.

f. Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering
Een belangrijk aspekt bij het instandhouden van een aantrekkelijke omgeving is het
vermijden van kwetsbare materialen of een onhandige detaillering, om te voorkomen
dat een element alleen al door normaal gebruik gemakkelijk kapot gaat. Evenzeer is
belangrijk bij de detaillering rekening te houden met een gemakkelijk herstel of vervangbaarheid, om te voorkomen dat reparaties op de lange baan geschoven worden en
de omgeving een verwaarloosde en verpauperde indruk maakt.

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onder houd blekt df' indruk dat nipmand zich echt verantwoordelijk en betrokken voelt. (Den Haag> 8childprSl1)ljk) .
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2.4 Samenvattend schema
Bij wijze van samenvatting zijn de besproken bouwstenen met elkaar in verband
gebracht in schema 1. Dit vormt een variant op een schema van Van Dijk, Van
Soomeren en Walop (1984), dat zij ontwikkelden in het kader van een vandalisme
projekt. Met het schema in het achterhoofd zal de in hfdst. 3 ontwikkelde checklist
nauwelijks nog toelichting behoeven.
potentiële dader(s)

• gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden
• vervreemding
• aantrekkelijk doelwit

motief
technopreventie
• sloten
• stevig hang- en sluitwerk
• alarm
fysieke drempel
hoog genoeg?

~

sociopreventie
• aanwezigheid van mensen
• betrokkenheid verantwoordelijkheid
• zichtbaarheid
psychologische
drempel hoog genoeg?

~

~

geen delikt
Schema 1: Ruimtelijke voorwaarden voor (kleine) criminaliteit
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3. CHECKLIST VAN AANDACHTSPUNTEN

3.1 Overwegingen bij de opzet
In de literatuur zijn verschillende checklisten te vinden m.b.t. de relatie gebouwde
omgeving en kleine criminaliteit. Veel van deze lijsten zijn ontwikkeld in het kader
van vandalismepreventie. De hier ontwikkelde lijst beoogt ook andere vormen in de
planbeoordeling te betrekken, met name inbraken, diefstallen en zedendelikten
(lastig vallen, handtastelijkheden, exhibitionisme). Plantoetsing kan plaatsvinden op
verschillende schaalniveau's, van groot naar klein:
.streekplan
.structuurplan
.bestemmingsplan
.gedetailleerd bestem mingsplan
.bouwplan
.inrichtingsplan
Omdat de theorievorming het verst ontwikkeld is op het niveau van het (stede)bouwkundig plan en lagere schaalniveaus zijn deze eveneens als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van de hiernavolgende checklist. Hierbinnen is apart aandacht
besteed aan objecten die uit oogpunt van sociale onveiligheid extra kwetsbaar zijn,
zoals scholen (vandalisme) en onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers (gevoelens van onveiligheid). De checklist beperkt zich tot ruimtelijk/bouwkundige as pekten. Sociale aspekten als woningtoewijzingsbeleid, bewonersparticipatie en beheersaspekten zijn in een aparte beschouwing opgenomen (hfdst. 4).

3.2. Aandachtspunten op stedebouwkundig planniveau (buurt/wijk)
Op dit planniveau worden vooral beslissingen genomen over de lokatie van functies
(b.v. functiemenging/functiescheiding), verkavelingspatronen (open of meer gesloten
bouwblokken), bebouwingshoogte, bebouwingsdichtheid en ontsluitingsstructuur
(hiërarchie van verkeerswegen, wel/geen integratie of scheiding van snelverkeer en
langzaam verkeer). In relatie tot sociale onveiligheidsgevoelens en kleine criminaliteit zijn de volgende aandachtspunten relevant.
a. Aanwezigheid van mensen
•
•
•
•

Is sprake van voldoende verscheidenheid in funkties en voorzieningen?
Is sprake van horizontale of vertikale funktiemenging op wijk- of bloknivo?
Zijn er plekken waar weinig mensen komen (overdag/Is avonds)?
Is aandacht besteed aan alternatieve routes, die mensen de mogelijkheid geven op
alle tijden een route te volgen waar mensen aanwezig zijn (b.v. overdag door rustig
groen, 's avonds langs woningen)?

b. Betrokkenheid/ verantwoorde lij kheid
• Is voorkomen dat door massaliteit een gevoel van verlorenheid en anonimiteit
ontstaat?
• Is er naar gestreefd buitengebieden ook een verblijfskarakter te geven in plaats
van alleen een verkeersfunctie?
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wonen boven winkels
Functiemenging in de vorm van wonen boven winkels~ waardoor niet alleen
overdag maar ook 's avonds sprake is van zichtbare en voelbare aanwezigheid van mensen. (Den Haag~ Waldeek).

Fu~ctiemenging:

Functiemenging: wonen~ werken~ winkelen
Functiemenging in een moderne buitenwijk: het winkelcentrum is als het
ware 'ingepakt' tussen woningen~ scholen en kantoren. (Rotterdam~ Oosterflank).
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c. Zichtbaarheid/ overzichtelijkheid/ duidelij kheid
•
•
•
•

Is er zicht vanuit de omringende bebouwing op het buitengebied? Ook 's avonds?
Is aandacht besteed aan een goede daglichttoetreding en ver lichting?
Zijn zichtbelemmerende objekten of aan het oog onttrokken plekken vermeden?
Is duidelijk aan wie het gebied toebehoort (i.v.m. onderhoud en beheer) en voor
welke aktiviteit het gebied is bedoeld (duidelijkheid in funkties)? Is b.v. sprake van
een duidelijk onderscheid in openbaar en privégebied? En van duidelijke voor- en
achterkanten van woningen?

d. Bereikbaarheid/toegankelijkheid/uitwijkmogelijkheden
• Is sprake van een goede bewegwijzering?
• Is sprake van voldoende bereikbaarheid voor b.v. politiesurveillance, onderhoudsdiensten (schoonmaakwagens, reparaties)?
• Is overwogen bepaalde routes of voorzieningen (b.v. winkelcentra) 's avonds afsluitbaar te maken?
• Zijn er vluchtwegen?
• Zijn er mogelijkheden om hulp van buitenaf in te roepen (ergens aanbellen, telefoon)?
e.A ttracti vi tei t
• Zijn monumentalisme en gigantisme vermeden?
• Is aandacht besteed aan een goed verblijfsklimaat (b.v. verkeerslawaai, stank,
overlast door windstoten e.d. vermijden)?
• Heeft het gebied een »herkenbare stedebouwkundige struktuur? Vormt het een
stedebouw kundige/ archi tektonische eenheid?
• Hebben het gebied of onderdelen daarvan een eigen identiteit?
• Zijn er publieksaantrekkende voorzieningen?
3.3 Woonmilieus

Binnen elk woonmilieu kan onderscheid gemaakt worden in de woningen zelf, het
schaalniveau van het bouwblok en de direkte woonomgeving. Afzonderlijke wooneenheden en woonblokniveau zijn hier samengenomen.
3.3.1 Woonomgeving

a.Aanwezigheid van mensen
• In hoeverre is sprake van zichtbare of voelbare aanwezigheid van mensen?
• Is voorkomen dat vandalismegevoelige objekten (b.v. telefooncel, abri's) gesitueerd
zijn op plekken waar 's avonds weinig mensen komen?
• Zijn voldoende voorzieningen (winkels, speelgelegenheid) in de direkte woonomgeving opgenomen?
b.Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
• Is getracht de woonomgeving zoveel mogelijk binnen de invloedssfeer van de
bewoners te trekken, b.v. door - een deel van - het buitengebied te privatiseren
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openbaar binnenterrein
Voor iedereen gemakkelijk
toegankelijk binnenterrein.
Overzichtelijkheid gaat hier
samen met een weinig gevarieerde inrichting~waarbij
efficiëncy (gemakkelijk onderhoud) prevaleert boven aantrekkelijkheid. (Den Haag~Moerwijk).

Qpenbaar binnenterrein
De aantrekkelijke inrichting vergroot de betrokkenheid van de bewoners en versterkt de relatie
met de omringende woonbebouwing.
Hierdoor treedt een zekere verschuiving op van openbaar naar
meer privé.De overzichtelijkheid is hier echter duidelijk
minder. (Den Haag~Bezuidenhout
West) .

Vorm van privatisering
Een in principe openbaar binnenterrein~maar door de afscheiding sterk in de privé
sfeer van de bewoners getrokken~met de mogelijkheid het
gebied ('s avonds) af te sluiten. (Den Haag~Moerwijk).
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•
•
•
•

(denk aan gesloten bouwblok versus strokenbouw) of bewoners bij het onderhoud en
beheer te betrekken?
Is sprake van een duidelijke zonering in openbaar, semi-openbaar en privégebied?
Is de buitenruimte toebedeeld aan kleine, herkenbare groepen (bewoners, kinderen,
passanten)?
Zijn de eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden op beheersniveau duidelijk?
Is natuurlijke c.q. informele surveillance mogelijk/aanwezig?

c. Zichtbaarheid/overzichtelijkheid/duidelijkheid
• Is sprake van een duidelijke verkavelingsvorm?
• Is de wegenstructuur duidelijk?
• Is zichtbaarheid vanuit intensief gebruikte ruimten op vandalisme - of diefstalgevoelige objecten of plekken gewaarborgd?
• Zijn de bestemmingen of functies duidelijk?
• Is de buitenruimte voldoende overzichtelijk ingedeeld en ingericht? Zijn zichtbelemmerende objecten of aan het oog onttrokken plekken vermeden?
• Is er voldoende ver lichting?
d.Bereikbaarheid/toegankelijkheid/uitwijkmogelijkheden
• Zijn de routes (voor voetgangers en fietsers) van en naar de woning gemakkelijk
begaanbaar? (geen fysieke barieres)
• Zgn. voorzieningen als parkeergelegenheid, speel voorzieningen, winkels vanuit de
woning goed bereikbaar?
• Is sprake van een goede bewegwijzering?
• Is sprake van voldoende bereikbaarheid voor b.v. politie-surveillance en onderhoudsdiensten (schoonmaakwagens, reparaties)?
• Is overwogen bepaalde routes of voorzieningen 's avonds af te sluiten voor nietbewoners (b.v. binnentuinen, achterpaden)? Met fysieke maatregelen en/of juridische maatregelen (gebods- of verbodsborden)?
• Zijn er vluchtwegen?
• Zijn er mogelijkheden om hulp van buitenaf in te roepen (ergens aanbellen, telefoon)?
e. Attractiviteit
• Roept de omgeving een gevoel op van onmenselijke schaal (monumentale woonblokken, grootschalige, verlaten pleinen)?
• Is geprobeerd om de negatieve effekten van gemotoriseerd verkeer (onveiligheid,
lawaai, stank) zoveel mogelijk te beperken?
• Is er sprake van zorgvuldige vormgeving, een goed evenwicht tussen orden en
complexiteit, aantrekkelijk kleur- en materiaalgebruik?
• Is gezorgd voor goede verlichting langs wandelpaden rond woongebouwen?
• Zijn de ruimten gemakkelijk schoon te houden (i.v.m. een goed verzorgd uiterlijk
van wegen, pleinen, groengebieden)?
f. Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering
• Heeft men zich bij materiaalgebruik en detaillering voldoende rekenschap gegeven
van de kwetsbaarheid voor vandalisme of breuk/slijtage tijdens dagelijks gebruik?
Denk b.v. aan:
• lantaarnpalen
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Hoogbouw uit de zestiger jaren
De grootschaligheid van de woonblokken en het openbare buUengebied en
de weinig aantrekkelijke vormgeving en detaillering maken dit soort
wijken weinig geliefd bij bel1)Oners. Bij een ruimer word{mde ll)oningmarkt
ontstaan vaak problemen met de verhuu:rbaarhe1:d~ met als gevolg leegstand
en vandalisme. (Den Haag~ Uithof).
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• abri's
• telefooncellen
• bomen, struiken, planten
• speelobjecten
• straatmeubilair
• Is bij de detaillering rekening gehouden met gemakkelijke vervangbaarheid en
gemakkelijk onderhoud?
• Is geprobeerd te voorkomen dat door 'target hardening' de neiging tot vandalisme
juist wordt vergroot?

3.3.2 Woning/woonblok

a. Aanwezigheid van mensen
• Zijn voldoende maatregelen genomen om (potentiële) leegstand te voorkomen?
• Indien leegstand: zijn maatregelen genomen om de suggestie van bewoning op te
roepen (gordijnen, plastic bloemen voor de ramen e.d.)?

b. Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
• In hoeverre is getracht de anonimiteit te doorbreken of te voorkómen en de individuele herkenbaarheid en betrokkenheid te versterken?
Belangrijke aandachtspunten zijn b.v. het beperken van het
• aantal woningen per entree
• aantal woningen per blok
• aantal blokken per projekt
• aantal verbindende loopbruggen
• In hoeverre is bij de keuze van de woningtypen (woonvorm, indeling van de woning)
rekening gehouden met type bewoner en type leefstijl en de daaruit voortvloeiende
woonwensen en woonvoorkeuren (denk b.v. aan de frictie hoogbouw - opgroeiende
jeugd)?
• Is gepoogd om beheer en onderhoud in meer of mindere mate aan bewoners/gebruikers toe te wijzen (privatisering)?
• In hoeverre is in het toewijzingsbeleid rekening gehouden met een wenselijke mate
van homogeniteit/heterogeniteit van de bewonerssamenstelling?
• Is sprake van natuurlijke c.q. informele surveillance door een concièrge of beheerder?
• Is er een bewoners- of huurderscommissie?
c. Zichtbaarheid/ overzichtelijkheid/ duidelijkheid
• Is zichtbaarheid vanuit intensief gebruikte ruimten op vandalisme- of diefstal
gevoelige ruimten gewaarborgd (b.v. bergingen, kelderboxen)?
• Is het aantal woningen per entree voldoende klein om nog een herkenbare eenheid
te vormen?
• Is er sprake van duidelijke voor- en achterkanten van woningen?
• Zijn de eigendomsverhoudingen en verantwoordelijkheden op beheersnivo duidelijk?
• Is er voldoende verlichting?
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Overgang openbaar·- pri vé
Woonblok, zowe7, voor als achter omgeven door openbaar buitengebied.
(Delft -Zuid~ Buitenhof).

Overgang openbaar-pr1:vé
Identiek woonblok~ even verder gelegen: de begane grond 1."oningen beschikken over een eigen tuin~ waardoor een overgangsgebied is ontstaan tussen
openbaar en privé. (De lft-Zuid~ BuUenhofJ.
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Voorbeeld van achterstallig
onderhoud

Telefooncellen:ge liefkoosde
objecten voor vandalen
Een telefoonce l die er van
veraf goed uitziet~maar bij
nadere beschouwing essentiële onderdelen mist.'

• Is er sprake van visueel kontakt met de begane grond (i.v.m. spelende kinderen)?
• Is vanuit de woning (woonkamer) effektieve controle op de buitenruimten aanwezig? Bijv. teruggelegen donkere ruimten en zijgangen, blinde gevels vermijden;
erkers daarentegen zijn positief.
• Zijn doorgangen onder woongebouwen voldoende ruim gedimensioneerd en overzichtelijk vormgegeven?
• Is er vanuit de woning uitzicht op straat en op aanwezige voorzieningen (b.v.
parkeren)?
d. Bereikbaarheid/toegankelijkheid/uitwijkmogelijkheden
• Zijn de circulatieruimten in het woongebouw voor iedereen vrij toegankelijk? Of is
er sprake van bewuste ontsluiting voor direkt belanghebbenden en naaste betrokkenen en bewuste afsluiting voor onbevoegden (b.v. afsluiting van entreeruimten of
galerijen)?
e. Attractiviteit
• Is geprobeerd negatieve effecten van lawaai en stank te voorkomen (b.v. gemeenschappelijk vuilstortkokers vermijden)?
• Is sprake van een zorgvuldige vormgeving en detaillering van semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis, lift)?
• Is gezorgd voor een goede verlichting?
• Zijn de ruimten gemakkelijk schoon te houden?
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Wonin en in de onderbouw van een woonco lex
Woningen tot op de begane gro
vergroten de levendigheid en versterken
de zichtbare dan wel voelbare aanwezigheid van mensen. Angst voor inbraak e.d. is overigens vooral voor bejaarden vaak aanleiding niet op
de begane grond te willen wonen. (Rotterdam~ woongebouw de PeperklipJ.

Ber in en in de onderbouw van een woonco lex
Bergingen zijn oorgaans ster inbraa gevoel~g~ met name waar zij in
grootschalige concentraties voorkomen. Afwezigheid van mensen schept
een doods karakter en verhoogt de kwetsbaarheid van de omgeving. (Rotterdam~ woongebouw de PeperklipJ.
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f. Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering
· Heeft men zich bij materiaalgebruik en detaillering voldoende rekenschap gegeven
van de kwetsbaarheid voor moedwillig vernielen of slijtage/breuk door dagelijks
gebruik? Denk b.v. aan:
· hang- en sluitwerk van ramen en deuren
· deurdrangers
.
· glaswerk
· liftknoppen
· brievenbussen
· leidingen
· afvoergoten
· pleister/tegelwerk
· containers (brand!)
· Is bij de detaillering voldoende rekening gehouden met gemakkelijke repareerbaarheid en vervangbaarheid?
· Is geprobeerd te voorkomen dat door 'target hardening' de neiging tot vandalisme
juist wordt vergroot?

Zichtbaarheid vanuit woningen
Goed zichtbare brievenbus, waardoor de kwetsbaarheid voor moedwi Uige
vernieZingen wordt beperkt. (Den Haag~ MoerUJijkJ.
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•

Onaantrekkelijke verschijningsvorm
Vandalisme en graffiti zorgen hier
voor een weinig aantrekkelijke verschijningsvorm.Naast ergernis roept
zo'n omgeving gemakkelijk gevoelens
op van onveiligheid. (Den Haag~Schil
derswijk).

Gebrek aan zorg en betrokkenheid
OVervolle containers roepen een sfeer op van desinteresRe . Als incident niet erg ~ maar bij geregeld voorkomen kan ergernis hiprover ontstaan en een verdere afbrokkeling van gevoe7,ens van vprant711oordelijk heid en betrokkenheid.

30

3.4 Scholen

Scholen zijn zeer vandalismegevoelig; vernielingen aan schoolgebouwen vormen zo'n
30% van het totaal aan vernielingen. Vandaar dat we hier wat uitvoeriger op ingaan.
Uit een groots opgezet onderzoek in New York (de 'Safe School Study') kwam naar
voren dat scholen die veel van vandalisme te lijden hebben, vaak gekenmerkt worden
door:
• een grootschalig en onpersoonlijk karakter,
• het door leerlingen als willekeurig ervaren toepassen van straffen en belonen,
• een aktiviteitenprogramma en lesprogramma dat slecht aansluit op de belevingswereld van de kinderen,
• een (te) sterke gerichtheid op leerprestaties,
• een algemeen gevoel van vervreemding bij leerlingen,
• de idee bij leerlingen dat anderen het vandalisme als 'niet zo erg' beschouwen.
Weinig vandalisme werd daarentegen gekonstateerd op scholen waar:
• ouders sterk betrokken waren bij de school,
• leerkrachten het onderling goed met elkaar kunnen vinden,
• de relatie tussen leerkrachten en leerlingen eerder gebaseerd is op kameraadschap
en samenwerking dan op autoritair gezag,
• aktiviteiten en lesprogramma goed zijn afgestemd op het kind,
• prestaties aangemoedigd worden maar geen overtrokken nadruk krijgen,
• schoolregels duidelijk en konsekwent worden toegepast,
• de norm 'vernielen hoort niet' algmeen en konsekwent wordt overgedragen.
Voor een uitvoerige samenvatting van dit onderzoek zie o.a. Casserly, Bass en Garrett (1980).
Wat het gebouw betreft, konstateerde Hope (1982) dat kleine, oude en compacte
scholen minder te lijden hebben van vandalisme en inbraken dan grote, moderne
schoolgebouwen. Als verklaring noemde hij het verschil in overzichtelijkheid, degelijkheid, grootte van ramen c.q. glasoppervlak en de kapvorm (schuine daken zijn
minder goed toegankelijk en daardoor minder kwetsbaar). In een Engels onderzoek
konkludeerden Judith Stone en Felicity Taylor (1977) dat de verschijningsvorm van
een gebouw gezien kan worden als indikatie, wat de gemeenschap voor haar kinderen
over heeft. Volgens hen lokt de gebouwvorm vaak ongewenst gedrag uit ('brutal
surroundings encourage brutal behaviour!'). Een eigen ruimte voor de kinderen ontbreekt in veel gevallen. Via aktie-onderzoek toonden zij aan, dat schaalverkleining,
individualisering en privatisering gunstig kunnen werken. Bij wijze van experiment
werd een van de onderzochte schoolgebouwen verdeeld in zones; vervolgens werd per
zone een van de leerkrachten plus een groep kinderen verantwoordelijk gesteld voor
het beheer. Door middel van posters, foto's van schoolgebeurtenissen, muurschilderingen e.d., werd de school steeds meer tot een 'eigen' gebied gemaakt, waar de
kinderen trots op waren. De sfeer verbeterde sterk en het vandalisme nam af.
De konklusies uit de 'Safe School Study' en het onderzoek van Stone en Taylor sluiten
goed aan op de resultaten van een onderzoek uit 1975, uitgevoerd door Pablant en
Baxter. Zij vergeleken 16 paren van scholen, waarbij per tweetal scholen de grootte,
etnische samenstelling, onderwijsniveau en lokatie gelijk waren en de mate van
vandalisme sterk verschilde. Hieruit kwam naar voren dat scholen met weinig vandalisme vaak
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Lokatie buiten de woonomgeving
Gef.soleeI'd wdewm school> buit en de diI'ekte /ûoonomgrwing> IJ)aaI'dooI' elke
sOC1:ale contI'ole ontbI'eekt. Gevolg: veel gI'affü1: en vandaUsmp. (Delft>
PoptahofJ·

Lokatie b1:nnrm de ü/oonomgeving
VooI'beeld Van een school die goed gefntegI'eeI'd ü~ 1:n de ü)oonomgeving.
Ook hiel' is echteI' spI'ake van een (gede e UP. 7J.i k) P lat dak, 7,)at de ku,etsbaaI'heid VOOI' vandalismp. veI'hoogt , en ook stp.debouwkund1.·g gez1:en diskutabe l is. Ro Uuiken maken het geboU/û ' s avonds mindel' kwptsbaaI' vam." inbI'aken> maal' gev en het geboulJ) een doods kaI'aktpI'> 7J)at hrd gevoel van onveiligheid v eI'gI'oot. (Den Haag> SchndeI'sünjk ).
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• een esthetisch aantrekkelijk uiterlijk hebben en goed onderhouden worden,
• opgenomen zijn in een buurt met een hoge bebouwingsdichtheid en veel en gevarieerde aktiviteiten,
• goed zichtbaar zijn vanuit de (woon)omgeving,
• opengesteld worden voor buitenschoolse aktiviteiten, zodat ook na schooltijd
mensen aanwezig zijn en de buurt meer bij de school betrokken wordt.
Op grond van deze studies en enkele andere publikaties (Crowe et al, 1976; Bergveld,
1985; Wallis & Ford, 1980; Zeisel, 1974/1976) kunnen de volgende checkpunten worden geformuleerd:
a. Aanwezigheid van mensen
Is de school gesitueerd temidden van andere voorzieningen (woningen, winkels
etc.)?
• Is de school ook buiten de schooluren in gebruik voor allerlei aktiviteiten?

b. Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
• Is er een beheerder aanwezig? Ook buiten de schooluren?
• Worden de leerkrachten, ouders en leerlingen voldoende betrokken bij het totale
schoolgebeuren? Ook bij het onderhoud en beheer?
• Idem voor buurtbewoners?
• Is het mogelijk (b.v. door middel van compartimentering) de verantwoordelijkheid
voor het beheer op te splitsen en toe te delen naar kleinere groepen?
• Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk -geregeld in geval van schade door vandalisme, inbraken, brand (waarschuwen van de politie, kontaktpersonen, externe
kontakten)?
• Straalt het gebouw door een aantrekkelijke vormgeving en goed onderhoud voldoende zorg en betrokkenheid uit?
c. Zichtbaarheid/ overzichtelijkheid/ duidelijkheid
• Is het gebouw - met name de entree, ramen en deuren - goed zichtbaar vanuit de
(woon)omgeving?
• Is voorkomen dat potentiële vandalen of inbrekers door bepaalde objekten,
teruggelegen nissen, beplanting e.d. gemakkelijk buiten het zicht van passanten
hun 'werk' kunnen doen?
d. Bereikbaarheid/toegankelijkheid/uitwijkmogelijkheden
• Zijn ramen en deuren voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en stevige sloten?
• Is voorkomen dat potentiële daders gemakkelijk binnen kunnen komen (b.v. langs de
regenpijp via het dak)?
• Is er aan gedacht dat platte daken gemakkelijk aanleiding geven tot (spel)vandalisme?
• Is het gebouw gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk voor poli tie, brandweer, de
beheerder / congierge?
• Is overwogen om elektronische beveiliging toe te passen?
• Is er gedacht aan inbraakvrije ruimten (b.v. een kluis)?
• Is er gezorgd voor een zorgvuldig sleutelbeheer?
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e. Attractiviteit
• Is gebruik gemaakt van aantrekkelijke kleuren en materialen?
• Is voorkomen dat de school als onpersoonlijk, masaal en dominerend overkomt?
• Is voorkomen dat de school er als een vesting of bunker uitziet (b.v. selektief te
werk gaan met target-hardening!)?
i.Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering
• Is bij de materiaalkeuze en detaillering voldoende rekening gehouden met de
kwetsbaarheid voor inbraken en vandalisme?
• Is voldoende en op zorgvuldige wijze gebruik gemaakt van target hardening (b.v. op
kwetsbare plaatsen polycarbonaatglas oi draadglas i.p.v. gewoon glas)?
• Is vermeden om glas toe te passen op lage plaatsen, beneden borsthoogte (ook
i.v.m. onopzettelijke schade door stoeipartijtjes e.d.)?

3.5 Parkeergarages

Binnen een parkeergarage is de gebruiker slecht of niet zichtbaar vanuit de omgeving. Dit geldt dus ook voor potentiële daders, die bovendien talrijke mogelijkheden
hebben om zich te verbergen en - door de aanwezigheid van verschillende in- en
uitgangen - over meerdere vluchtwegen beschikken. Het is dan ook geen wonder dat
parkeergarages door velen als onveilig worden ervaren. Vandaar de veel gehoorde
aanbeveling om zo mogelijk naar andere oplossingen uit te zien en géén parkeergarages te bouwen. Dit geldt vooral dààr waar ook op stille uren geparkeerd moet worden, zoals in de woonomgeving. Parkeren in een parkeergarage gekoppeld aan b.v.
een druk winkelcentrum lijkt minder een probleem. Bovendien kunnen bij een goed
doordacht en aantrekkelijk uitgevoerd ontwerp althans een deel van de angstgevoelens worden weggenomen, terwijl ook de werkelijke criminaliteit - met name de
lichtere vormen, zoals vandalisme - eveneens kan worden teruggebracht (Centrale
Direktie van de Volkshuisvesting, 1977). De volgende vragen kunnen behulpzaam zijn
bij de beoordeling van een ontwerp.
a Aanwezigheid van mensen
• Is de lokatie voldoende gelnterpreteerd in de (woon)-omgeving?
• Ligt de entree zoveel mogelijk 'in de loop'?
• Is er bewaking aanwezig? Permanent of alleen op bepaalde tijden?
b. Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
•
•
•
•

Valt de garage binnen de invloedssfeer van de omwonenden?
Is er aan gedacht enige compartimentering aan te brengen?
Is duidelijk wie verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer?
In hoeverre worden de gebruikers betrokken bij de totstandkoming en het beheer?

c. Zichtbaarheid/ overzichtelijkheid/ duidelijkheid
• Zijn de in- en uitgangen goed zichtbaar vanuit de omgeving?
• Is de garage overzichtelijk en duidelijk ingedeeld? En is de routing duidelijk (o.a.
duidelijke bewegwijzering)?
• Ziin zichtbelemmerende obstakels zoveel mogelijk vermeden?

34

· Is gedacht aan voldoende daglichttoetreding (b. v -openingen in dak of geve!)?
· Is er voldoende kunstverlichting?
d. Bereikbaarheid/toegankelijkheid/uitwijkmogelijkheden
· Is de parkeergarage goed bereikbaar en toegankelijk? Ook voor surveillance van de
politie?
· Hebben potentiële slachtoffers de mogelijkheid in geval van nood snel weg te
vluchten?
· Is het mogelijk (delen van) de parkeergarage af te sluiten? Algemeen of alleen voor
onbevoegden?
e. Attractiviteit
· Zijn aantrekkelijke kleuren en materialen toegepast?
· Zijn er maatregelen genomen om de akoestiek prettiger te maken (b.v. houtwol
cementplaten tegen het plafond om 'hol klinken' te voorkomen)?
· Is de garage gemakkelijk schoon te houden?
f. Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering
. Zijn al te lichte constructies, uitstekende delen e.d. vermeden, die gemakkelijk per
ongeluk kapot worden gereden?

Parkeer garage s: e l ementen di e onvei ligheidsgevoelens opr oepen
Parkeer pr oblemen zijn hier opgelost d .m.v . parkeer garage s. Ondanks
het voordeel van dubbel gr ondgebruik en minder 'bli k op straat ' wor dt
deze oploss ing door het gebr ek aan sociale controle door veel bewoners
als zeer onplezierig ervaren . (Den Haag ~ Rivierenbuur t ).

35

3.6 Onderdoorgangen

Fiets/voetgangerstunnels worden in diverse publikaties als onveilig ervaren plekken
genoemd voor met name vrouwen en oudere mensen (Van der Voordt, Vrins en Van
Wegen, 1978; Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, 1985). Op basis van vergelijkende observatie in en rond ca. 25 tunnels wordt door Van der Voordt en Van Wegen
(1980) aanbevolen:
• tunnels waar mogelijk te vermijden
• waar tunnels niet vermeden kunnen worden
a. zo mogelijk voor een alternatieve route te zorgen (b.v. 's avonds de mogelijkheid te bieden 'bovenlangs' te gaan)
b. de tunnel zo min mogelijk op een tunnel en zoveel mogelijk op een onderdoorgang te doen lijken.

Voorbeeld van een goede onderdoorgang
Deze onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voldoet aan een groot
aantal principes ter bevordering van de sociale veiligheid: kort 3 recht 3
overzichtelijk 3 gemakkelijk toegankelijk 3 daglichttoetreding halverwege
door onderbreking van de tunnelbuis en zicht vanuit de omringende woonomgeving. (Dordrecht 3 Reeweg-Oost).
Kort samengevat komt de uitwerking van dit laatste punt neer op de aanbeveling:
maak een tunnel kort, recht, met goede doorkijkmogelijkheden; zorg voor een plezierige maatverhouding tussen hoogte en breedte, een goede verlichting en een zorgvuldige vormgeving; kies aantrekkelijke kleuren en materialen en voorkom dat de onderdoorgang gelsoleerd komt te liggen in een soort niemandsland. Dit laatste vereist dat
al vroeg in de planvoorbereidingsfase bekend moet zijn of, en zo ja, wááf, een ongelijkvloerse kruising in de vorm van een onderdoorgang voor langzaam verkeer
gewenst is.
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Bij de beoordeling van plannen voor een onderdoorgang of een reeds bestaand tunneltje voor fietsers- en voetgangers kunnen de volgende vragen als checklist dienen.
a. Aanwezigheid van mensen
• Ligt de onderdoorgang goed gelntegreerd in de woonomgeving
• Valt te verwachten dat de onderdoorgang intensief gebruikt zal worden? Door
verschillende kategorieën gebruikers? Op verschillende tijden?
b Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
. Is het mogelijk (toekomstige) gebruikers bij de planontwikkeling te betrekken?
• Valt de onderdoorgang binnen de 'invloedssfeer' van de omwonenden?
• Is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer?
c. Zichtbaarheid/ overzichtelijkheid/ duidelijkheid
Is de onderdoorgang zicht baar vanuit de woonomgeving?
Is het einde van de onderdoorgang zichtbaar vanaf het moment van betreden?
Is de onderdoorgang (entree, tunnelbuis) voldoende verlicht;
Is er aan gedacht de tunnelbuis plaat selijk te onderbreken, zodat ook daglicht kan
binnentreden?
• Is de direkte omgeving van de onderdoorgang duidelijk en overzichtelijk ingericht?
Is de verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers voldoende overzichtelijk (b.v.
door kontinuÏteit in het routepatroon aan te brengen m.b.v. kleur of materiaalgebruik)?
• Zijn onnodige bochten vermeden?
• Zijn onoverzichtelijke plekken vermeden?

•
•
•
•

Doorgang onder woningen
Onderdoor gang tu s sen de openbare straat en het semi - openbar e binnenterrein . De ruime
dimensionering en overzichtelijkheid voorkomen de vaak me t
smalle ~ donkere onde r doorgangen
geassocieer de onveiligheidsgevoelens. (Den Haag ~ Bezuidenhout
West ) .
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d. Bereikbaar heid/ toegankelij kheid/ ui tw ij kmogelij kheden
• Is de onderdoorgang gemakkelijk bereikbaar?
• Is de onderdoorgang gemakkelijk toegankelijk (bij voorkeur hellingen!)? Ook voor
poli tiesurveillance?
• Kan men in geval van nood gemakkelijk wegvluchten?
• Zijn maatregelen getroffen om gladheid door regen of sneeuw te voorkomen?
e. Attractiviteit
• Is de onderdoorgang aantrekkelijk vormgegeven (maatverhouding, kleur, materiaalgebruik)?
• Is de onderdoorgang gemakkelijk schoon te houden?
• Is bij de wand- en vloerafwerking rekening gehouden met het gemakkelijk kunnen
verwijderen van graffiti?
• Is er aan gedacht de te kruisen weg enigszins "Op te tillen", waardoor de tunnelvloer minder diep komt te liggen?
• Wordt de tunnelbuis voldoende geventileerd (natuurlijk/mechanisch)?
• Zijn maatregelen getroffen om geluidoverlast (b.v. van bromfietsers of schreeuwende kinderen) zoveel mogelijk te voorkomen?
f. Kwetsbaarheid van materiaalgebruik en detaillering
• Zijn lichtarmaturen e.d. zoveel mogelijk buiten het bereik van potentiële vandalen
gehouden?
• Zijn kwetsbare materialen zoals glas waar mogelijk vermeden?
• Is bij de wandafwerking rekening gehouden met kans op graffiti (afwasbare
coatings) of het ophangen van affiches (een ruwe, grove structuur maakt dit minder makkelijk!)?

3.7 Overige voorzieningen
Naast de besproken stedelijke elementen zijn er een aantal objecten of voorzieningen, die eveneens erg kwetsbaar zijn, maar waarbij een uitsplitsing naar de onderscheiden thema's a t/m e minder zinvol is.

3.7.1 Fietspaden
In het kader van een verdere kwaliteitsverbetering van het leefmilieu en bevordering
van het langzame verkeer zijn de laatste jaren op tal van plaatsen zgn. LV-routes
aangelegd, gescheiden van het overige verkeer.
Het is zeer de vraag of dit uit oogpunt van sociale veiligheid wel zo'n verstandig
beleid is (geweest). Een route dwars door een park of een fietspad met aan weerszijden hoge struiken is overdag vaak aantrekkelijk, maar wordt 's avonds al gauw als
onveilig ervaren. Veel problemen kunnen worden voorkomen door voor goede alternatieven te zorgen. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden of verbeteringsvoorstellen voor
bestaande situaties kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn:
• Valt te verwachten dat de route intensief wordt gebruikt? Ook 's avonds?
• In geval van stille, afgelegen routes (b.v. door een park of bos): is er een alternatieve route die wél goed zichtbaar is vanuit de woonomgeving of andere voorzieningen en de nodige gebruikers aantrekt?
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• In geval van een (hoofd)route door groen gebied: zijn omwegen en bochten vermeden (overzichtelijheid!)? En hoge of snelgroeiende beplanting aan weerszijden van
de route?
• In geval van een fiets- of voetpad langs een rijweg: is de route zichtbaar vanaf de
weg?
• Is gezorgd voor voldoende verlichting?

3.7.2 Halteplaatsen voor openbaar vervoer
De vormgeving en situering van haltes voor het openbaar vervoer vragen vooral ook
uit het oogpunt van veiligheid extra aandacht. Daarbij gaat het zowel om het voorkómen van vandalisme en graffiti als om het voorkómen van op de persoon gerichte
delikten: geweld, aanranding, zakkenrollen.
Afhankelijk van het type misdrijf spelen plaats, tijdstip en persoonlijke kenmerken
van het slachtoffer een rol. Zakkenrollen geschiedt vooral tussen 3 en 6 uur 's
middags op drukke plekken gelegen in de onmiddellijke nabijheid van winkels. Slachtoffers komen relatief meer voor onder oudere mensen. Agressieve misdrijven (geweld, verkrachting, aanranding) komen vooral voor op afgelegen en aan het zicht
onttrokken plekken en ook tussen uitgangscentra en bus- of tramhaltes. Qua tijdstip
zijn het vooral de kleine uurtjes (tussen 11 en 1 uur 's nachts). Vrouwen vormen
daarbij de meest kwetsbare groep.
De aanwezigheid van mensen kan een positief effect hebben op het tegengaan van
geweidrnisdrijven zoals aanranding en verkrachting. De meest agressieve aanvallen
komen voor in situaties waar getuigen ontbreken. Diefstal (zakkenrollen) daarentegen
blijkt het beste te floreren onder 'crowded' condities. Extra surveillance op bepaalde
tijden en bepaalde plekken kan wellicht preventief werken.

ABRI verscholen in het groen
Groen wordt door de meeste mensen als zeer positief ervar en . Op plaatsen
waar zichtbaarheid en over zichtelijkheid gewen~t is~ kan bij een teveel
aan gr oen de posit1:eve ü,)aardering gemakkeUjk omslaan 1:n pen negat1: pf
oordepl.
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Bij de beoordeling van de inrichting en vormgeving van bus- en tramhaltes zijn de
volgende vraagpunten van belang:
• Is sprake van een goede integratie in de 'bewoonde wereld'? Is de afstand van de
haltes tot de uitgaansgelegenheden (theater, bioscoop, disco, café) zo gering
mogelijk gehouden?
• Is visuele controle vanuit de omgeving (woningen, aktiviteitencentra) mogelijk?
• Is de direkte omgeving van de halte voldoende overzichtelijk (b.v. hoge bossages
vermijden)?
• Is de hal te voldoende ver licht?
• Is nagedacht over menging van verkeerssoorten om daarmee een intensiever (=veiliger) gebruik te bevorderen?
• Is voldoende aandacht besteed aan targethardening zonder dat dit ten koste gaat
van de attractiviteit?
• Wordt regelmatig onderhoud gepleegd?
3.7.3 Groenvoorzieningen
Bij groen kan zowel gedacht worden aan bomen en struiken als aan kleine buurtparken of grotere wijkparken en bossen. Bomen, struiken en planten verfraaien de
buurt en vergroten de leefbaarheid. Daar staat tegenover dat zij potentiële daders
aan het zicht kunnen ont-trekken en b.v. door pontentiële vandalen gebruikt kunnen
worden om op een ba,Jkon of het dak te klimmen. Het karakter van een park of bos
vraagt om intimiteit, geborgenheid, variatie in openheid/beslotenheid, kronkelige
voet- of fietspaden etc., wat in veel gevallen lijnrecht ingaat tegen de ontwerpprincipes om sociale veiligheid te vergroten. Vereisten vanuit de visuele belevingswaarde, een aantrekkelijk verblijfskarakter en de behoefte aan veiligheid kunnen dan
ook · gemakkelijk met elkaar in conflict komen. Een volkomen veilig park, ook op
stille tijden, lijkt dan ook een utopie. Niettemin kunnen bij de aanleg van parken en
plantsoenen of straatgroen veel problemen worden voorkomen, als bij het ontwerpen
rekening wordt gehouden met de volgende aandachtspunten:
• Is voorkomen dat bomen en struiken het zicht op woningen wegnemen en daarmee
de toegankelijkheid voor onbevoegden vergemakkelijken?
• Is de beplanting langs doorgaande fietsroutes door parken e.d. voldoende laag
gehouden?
• Idem voor fietspaden langs de openbare weg?
• Is voorkomen dat groen het licht van lantaarnpalen e.d. wegneemt?
• Is gedacht aan de mogelijkheid een park 's avonds en 's nachts eventueel af te
sluiten?
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4. SOCIALE ASPEKTEN

Met het theoretisch kader en de praktische uitwerking hiervan in de vorm van een
checklist hebben we duidelijk willen maken, dat vanuit de (stede)bouwkundige discipline zeker een bijdrage geleverd kan worden aan de bestrijding of preventie van
(kleine) criminaliteit,. Het zal echter duidelijk zijn dat een goed ontwerp alléén niet
alle problemen kan oplossen. We hebben immers vooral ook met een sociaal probleem
te maken. Hoewel enigszins buiten de doelstelling van dit rapport, willen we daarom
hier toch ook enige aandacht schenken aan sociale aspekten. Daartoe zullen eerst
enige algemene maatschappelijke trends worden besproken, als mogelijke verklaring
voor de sterk toegenomen kleine criminaliteit. Vervolgens wordt een theoretisch
model geschetst, dat is ontwikkeld om te kunnen verklaren waarom in sommige
wooncomplexen wél en in andere complexen geen of nauwelijks sprake is van problemen. Dit maakt het mogelijk het (relatieve) belang van ontwerpaspekten bij de
bestrijding van kleine criminaliteit in een breder kader te plaatsen.
4.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

Vanuit een sociaal-psychologische invalshoek zijn talrijke ideeën en theorieën ontwikkeld, die meer licht kunnen werpen op het toegenomen vandalisme en andere
vormen van kleine criminaliteit.
a. Normvervaging en tolerantie
De toezenomen welvaart heeft geleid tot een steeds nonchalanter omspringen met
materiele goederen. De term 'weggooimaatschappij' spreekt in dit verband boekdelen.
Veel goederen zijn bovendien bezit van de gemeenschap, dus eigenlijk 'van niemand'.
Een en ander kan gemakkelijk drempelverlagend werken bij het overgaan tot vandalistisch gedrag. Weliswaar vinden vandalen zelf ook dat vernielen zonde van het geld
is en zwaarder bestraft zou moeten worden (Dullemen en Hauber, 1982), maar kennelijk is hun normbesef te zwak ontwikkeld om vernielgedrag - vooral onder druk van
'de groep' - daadwerkelijk tegen te houden. Alkoholgebruik blijkt eveneens sterk
drempelverlagend te werken.
Ook ten aanzien van diefstallen lijkt vàn een zekere normvervaging sprake. Zo wordt
het zgn. proletarisch winkelen niet door iedereen als vorm van kleine criminaliteit
beschouwd en soms zelfs als acceptabele vorm van inkomensnivellering gepropageerd. Dat iemand andermans fiets pikt als de zijne gestolen is, wordt door velen al
als een 'normale' reaktie beschouwd ••••
Sommige sociologen en criminologen wijten deze normvervaging aan de slechte
voorbeeldfunctie van verschillende leidende figuren. De Lockheed-affaire, het RSVdebacle en nu weer de ABP-fraude zijn slechts enkele voorbeelden van misstappen,
die in de media breed worden uitgemeten en waarvoor de verantwoordelijken volgens
de publieke opinie onvoldoende worden bestraft. Anderen wijzen er op, dat de democratiseringsgedachte uit de zestiger jaren hier en daar te ver is doorgeslagen. Deze
beweging leidde terecht tot het doorbreken van aller lei hiërarchische gezagsverhoudingen, maar daarbij is onvoldoende aandacht gegeven aan de eisen van zelfcontrole
(Kapteyn, 1985). Bovendien zijn ouders en leerkrachten in een lastige positie gemanouvreerd. Optreden met gezag betekent immers in veel gevallen dat men het etiket
ondemokratich en autoritair krijgt opgeplakt. Er lijkt dan ook sprake van een te grote
'permissiveness', waardoor vooral jongeren niet meer leren waar de grenzen liggen.
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b. Onvrede en vervreemding
De schaalvergroting van onze maatschappij heeft op diverse plaatsen geleid tot
vergaande bureaucratisering en ingewikkelde regelgeving, waardoor veel mensen zich
niet in deze samenleving thuisvoelen. Bovendien is een grote mate van anonimiteit
ontstaan. Kontakten tussen mensen zijn oppervlakkiger geworden en allerlei traditionele verbanden zoals het gezin, de familie en de kerk zijn steeds verder afgebrokkeld, terwijl nieuwe hechte sociale structuren nauwelijks tot ontwikkeling zijn gekomen. De enorme variatie in sterk gespecialiseerde beroepen, die veelal een moeilijke
en langdurige opleiding vereisen, doet veel jongeren uit de boot vallen. Bovendien
biedt de huidige werkloosheid weinig perspektief op een baan. Termen als 'lost generation' en 'no-future syndroom' maken duidelijk om welke problemen het hier gaat.
Daarmee is de motivatie tot het leveren van schoolprestaties bij veel jongeren minimaal. Het spijbelen is dan ook sterk toegenomen en deze tijd wordt veelal op straat
doorgebracht. Vandalisme uit verveling en frustratie zijn vaak de zichtbare gevolgen
hiervan.
c. Onvoldoende formeel en informeel toezicht
Zonder in oplossingen als 'het opentrekken van een blik agenten' te vervallen, zal het
duidelijk zijn dat onvoldoende politiesurveillance en ook het chronisch cellentekort
een adekwaat reageren op ongewenst gedrag vrijwel onmogelijk maakt. De verhalen
van wanhopige winkeliers die kort na het betrappen van een winkeldief dezelfde
persoon opnieuw binnen zien lopen, zijn bijna een cliché geworden. Waar ongewenst
gedrag regelmatig 'beloond' wordt (materieel of in termen van waardering van de
groep) en sancties achterwege blijven, kan gemakkelijk gewoontevorming ontstaan.
Naast een gebrek aan formel toezicht is vooral ook sprake van onvoldoende informeel
toezicht. Naast sociale controle door b.v. bewoners of passanten spreekt Hoefnagels
(1985) in dit verband over 'sociale controle door de functionerende medespeler', b.v.
de conducteur op de tram of de huismeester van een woningbouwcomplex. Dergelijke
personen ontlenen hun gezag niet zozeer aan hun controlerende functie alswel aan
hun bijdrage aan het welzijn van mensen. Door bezuinigingsmaatregelen, schaalvergroting en automatisering is met name déze vorm van sociale controle steeds verder
uit onze maatschappij verbannen: conducteurs op tram en bus zijn vervangen door
stempelautomaten, winkelpersoneel is vervangen door camera's en een enkele veiligheidsbeambte, de voor iedereen aanspreekbare huismeester is vervangen door een
anonieme onderhoudsdienst etc. Waar onvoldoende toezicht de 'drempel' tot vernielen
of diefstal verlaagt en verveling, frustatie, drugsgebruik (geldgebrek!) en meer van
dit soort faktoren het 'motief' versterkt, hoeft het geen verbazing te wekken dat de
kleine criminaliteit alsmaar toeneemt. Niet voor niets heeft de Commissie Kleine
Criminaliteit daarom aangedrongen vooral de informele sociale controle weer terug
te brengen en te versterken.

4.2 Problemen op complexniveau - een vervaltheorie
Dat sommige wooncomplexen met zoveel méér problemen geconfronteerd worden
dan andere, heeft onder meer te maken met verschillen in informele sociale controle.
Het ontwerp speelt daarbij een belangrijke rol, zoals in hoodstuk 2 en 3 is aangetoond. Maar ook andere faktoren zijn belangrijk. Een interessante aanzet tot een
theoretisch model, waarin de samenhang tussen een groot aantal variabelen wordt
geschetst, is ontwikkeld door de Delftse hoogleraren Prak en Priemus (1984), de zgn.
'verval theorie van naoorlogse gesubsidieerde huurwoning com plexen'.
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Verondersteld wordt, dat vooral 3 aspekten een belangrijke bijdrage leveren aan het
woning verval n.l.
• sociaal verval
• financieel verval
• technisch verval.
In het kort komt hun theorie hierop neer, dat demografische, technologische en
economische ontwikkelingen de arbeidsmarkt en de woningmarkt beïnvloeden. Ook
het overheidsbeleid kan - bijvoorbeeld door een bepaald huur- en subsidiebeleid - een
sturend effect hebben op de omvang en de richting van bouwaktiviteiten en verhuisstromen.
Zodra onder invloed van door bewoners als negatief ervaren woning- en woonomgevingskenmerken (bijv. ongunstige ligging, hoge huurprijzen, goedkope en betere
alternatieven) een dalende vraag ontstaat naar bepaalde woningen, treedt een aantal
effecten op. Teruglopende vraag naar woonruimte vergroot de kans op instroom van
sociaal-economisch zwakkeren (o.a. als gevolg van verlaging van de selectienormen)
en de uitstroom van economisch-sterkeren, die elders iets beters kunnen vinden. De
verhoogde concentratie van sociaal-economisch zwakkeren kan samengaan met een
verhoogde kans op vandalisme en andere vormen van kleine criminaliteit, hetgeen
een negatieve uitwerking heeft op de bewoners. De sociale controle is gering, vooral
in, vandalisme-gevoelige openbare en semi-openbare ruimten als bergingen, liften,
trappenhuizen.
Toenemend vandalisme en toenemende mutatiegraad leidt tot toenemende leegstand
en waar woningen leegstaan neemt de kans op vandalisme opnieuw toe. Door bewoningsproblemen blijft het bewonersonderhoud achter en wanneer ook de middelen
voor de beheerder te kort schieten ontstaat een situatie van steeds meer achterstallig onderhoud.
De neerwaartse sociale spiraal gaat hand in hand met een neerwaartse spiraal voor
bouw- en woontechnische kwaliteit, aldus Prak en Priem us.
Doorbreking van deze neerwaartse spiraal is slechts mogelijk wanneer de maatregelen zich richten op zowel bouwkundige als sociale en beheer-technische ingrepen.
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Bijlage 1
Samenstelling van de begeleidingscommissie
Ten behoeve van het onderzoek ter ontwikkeling van een checklist is een begeleidingscommissie ingesteld, waarin verschillende gemeentelijk diensten participeren.
De interim-checklist is door deze commissie in twee ronden besproken en vastgesteld
op 29 september 1986. Op dat moment was de commissie als volgt samengesteld:
drs. J.M. de Blaey

voorzitter, hoofd Dienst Beleidszaken en Onderzoek, gemeentepolitie 's Gravenhage

mr. A.C.H. Bokern

Dienst Beleidszaken en Onderzoek, gemeentepolitie
's Gravenhage

dhr. E.P.J. van den Heuvel

Dienst Beleidszaken en Onderzoek, gemeentepolitie
's Gravenhage

ir. P. Houtenbos

SOGZ, Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken

mr. C. v.d. Kreken

Bouw- en Woningtoezicht

drs. A. Ravesteijn

POS, Projekt Organisatie Stadsvernieuwing

dhr. A.J. Schipper

DGM, Dienst Groenvoorzieningen en Milieu edukatie

drs. A. Visser

SOGZ, Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken

dhr. Vogelaar

VOM, Verkeer, Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg

drs. D.J. Wijmer

Dienst Beleidszaken en Onderzoek, gemeentepolitie
's Gravenhage
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Bijlage 2
Publikaties Centrum voor Architectuuronderzoek op het thema ruimtelijke aspekten
van kleine criminaliteit
De relatie tussen kenmerken van de gebouwde omgeving en (angst voor) kleine criminaliteit is een belangrijk aandachtspunt binnen het onderzoekprogramma van het
Centrum voor Architectuuronderzoek.
Het projekt is gestart met een onderzoek naar de onveiligheidsbeleving in en rond de
fiets/voetgangerstunnel in Bezuidenhout-West, Den Haag. Dit onderzoek, uitgevoerd
in opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling, is eind 1979 afgerond. Vervolgens is een
vergelijkend onderzoek verricht naar de verschijningsvorm van ca. 25 onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers, gericht op faktoren die volgens de huidige
theoretische inzichten de onveiligheidsbeleving negatief beïnvloeden. Dit onderzoek
heeft geresulteerd in een checklist van aandachtspunten voor planners en ontwerpers
(1980). In de daarna volgende periode hebben de aktiviteiten binnen dit projekt zich
vooral afgespeeld in de begeleidende ' sfeer. Onder meer is een bij drage geleverd aan
een onderzoek naar Vandalisme in en rond Schoolgebouwen, uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Bouwresearch.
In 1983 is een onderzoek gestart naar Vandalisme in de Woonomgeving. In het kader
van een afstudeeropdracht is een veldonderzoek verricht in acht grootschalige woonprojekten. Op basis van dit onderzoek en onderzoek elders (o.a. in Rotterdam,
Amsterdam en Haarlem) zijn vervolgens aanbeveling en geformuleerd ten behoeve
van ontwerpers en beheerders van woningbouwcomplexen, die kunnen bijdragen aan
de bestrijding en preventie van vandalisme in de woonomgeving. Een artikel hierover
is verschenen in Stedebouw & Volkshuisvesting van maart 1985. In aansluiting hierop
in de Woonomgeving georganiseerd. In ditzelfde jaar zijn in het kader van de onderwijstaak een tweetal scripties tot stand gekomen. Eén hiervan betreft een ontwerp
voor een Veilig Centrum in de Bijlmermeer. De andere scriptie betreft een studie
naar omgevingskenmerken in relatie tot angst voor criminaliteit, toegespitst op
bewoners in de Nieuwmarkt te Amsterdam.
De belangrijkste aktiviteiten op dit moment betreffen de ontwikkeling van een
checklist van aandachtspunten bij de beoordeling van (stede)bouwkundige plannen,
waarvan dit rapport de eerste vrucht vormt, en voorts een toetsing van deze checklist aan ervaringen in de praktijk. Door middel van veldonderzoek. Op basis van dit
veldonderzoek en andere gegevens zal de checklist waar nodig worden bijgesteld en
uitgebreid tot een praktische handleiding voor ontwerpers, politie, beleidsmensen en
bewonersgroepen.
In het kader van het projekt Gebouwde Omgeving en (Angst voor) kleine criminaliteit
zijn bij het Centrum voor Architektuuronderzoek de volgende rapporten verschenen:
• De Binckhorsttunnel: brug of barrière.
Centrum voor Architectuuronderzoek i.s.m. Sektor Stedebouwkundig en Planologisch Onderzoek Afd. Bouwkunde Delft, 1978, 116 pag.
• Onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers: aandachtspunten bij het ontwerpen.
TU Delft, Centrum voor Architectuuronderzoek, 1980, 82 pag.
• Slachtofferschap en woonmilieu. Secundaire analyse van een CBS-databestand.
TU Delft, Centrum voor Architectuuronderzoek, 1986, 60 blz.
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